
Luchtwegallergie 

 
Ook honden kunnen allergisch reageren op stoffen die ze inademen. Het kan dan gaan om 

stoffen die een bepaalde periode van het jaar in de lucht zitten, zoals graszaden en planten 

pollen, maar ook stoffen die het hele jaar door in de omgeving van de hond voorkomen 

kunnen de boosdoener zijn. Hierbij kunt u denken aan huisstofmijt, wol, huidschilfers (bijv. 

van de kat of van uzelf!) of huiskamerplanten. 

 

 
 

De meeste honden zullen door een luchtweg allergie huidproblemen krijgen en niet zoals wij 

zelf hooikoorts met geïrriteerde ogen en een loopneus. De hond krijgt jeuk aan z’n kop, poten, 

oksels en liezen, de vacht wordt daar dunner en de huid rood. Ook kan de hond 

door de allergie extra gevoelig zijn voor het krijgen van een oorontsteking. Deze huidklachten 

worden ook wel ‘atopie’ genoemd en lijken sprekend op de klachten die een hond krijgt als 

hij allergisch is voor bepaalde bestanddelen van zijn voer, wat een goede diagnose soms wel 

eens lastig kan maken. 

 

 
 

In sommige gevallen kan het echter ook voorkomen dat de hond geen opvallende jeuk heeft, 

maar juist wel veelvuldig niest, tranende ogen en waterige neusuitvloeiing heeft. Als de hond 



verder niet ziek is en de uitvloeiing helder en uit beide neusgaten komt, dan kan het wel eens 

om een allergie gaan. Misschien heeft u al een idee waar uw hond allergisch voor is; probeer 

dit dan zoveel mogelijk te vermijden en kijk wat het effect is. 

 

Als u niet zo snel een oorzaak kunt vinden, kunt u het beste naar de dierenarts gaan. Die kan 

met een allergietest de oorzaak opsporen. Een behandeling met hooikoortsmedicijnen  

(anti-histaminica), zoals bij de mens, geeft bij de meeste honden jammer genoeg geen goed 

resultaat. Wel kan immunotherapie, ook wel hyposensibilisatie genoemd, ervoor zorgen dat 

de hond minder gevoelig wordt gemaakt voor de stoffen die de klachten geven. Een 100% 

genezing zal deze therapie echter nooit opleveren; probeer dus daarnaast zoveel als mogelijk 

is de oorzaak van de allergie uit de buurt van uw hond te houden en ondersteun de luchtwegen 

en de weerstand van uw hond met een daarvoor geschikt natuurlijk product. 

 

Bij reverse sneezing, oftewel ‘omgekeerd niezen’, maakt de hond gedurende een korte 

periode van 1 tot 2 minuten een snel snuivend, rochelend en snurkend geluid, staat met de 

hals gestrekt en vaak met de ellebogen wat naar buiten. Het lijkt alsof hij moet kokhalzen en 

tegelijkertijd in zeer ernstige ademsnood is. Voor de hond is het natuurlijk geen prettige 

ervaring, maar voor een onwetende eigenaar ronduit angstaanjagend. Reverse sneezing is 

echter iets wat regelmatig voorkomt bij honden en is over het algemeen volkomen onschuldig. 

 

Het ontstaat meestal wanneer de hond opgewonden is, nadat hij gegeten of gedronken heeft, 

na inademing van parfum of rook en soms na de kennelhoest neusenting, maar ook wel 

zonder aanwijsbare aanleiding. Het wordt veroorzaakt door irritatie van het slijmvlies in de 

keelholte boven het zachte gehemelte. 

Dit zorgt voor een spasme van de spieren in de keelholte, waardoor de keelholte gedeeltelijk 

wordt afgesloten. Doordat de hond toch geforceerd probeert te ademen, produceert hij het 

typische snurkende geluid. 

 

U kunt het reverse sneezing zelf makkelijk en direct verhelpen door de hond te laten slikken; 

wrijf over zijn keel of houdt kort de neusgaten dicht. Er is dus over het algemeen geen 

behandeling nodig door de dierenarts, maar als het steeds langer duurt of erg vaak gebeurt 

(meerdere malen per dag) of als de hond zelfs flauwvalt, dan moet er natuurlijk wel 

gekeken worden of er iets in de neus of keel zit wat de problemen veroorzaakt. 
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