
Maagtorsie/maagkanteling  
 

Wat is een maagtorsie? 
Als er zo veel gas wordt geproduceerd in de maag, dat de hond het niet kan uitboeren en het 

kan ook niet naar de dunne darm toe kan, dan spreekt men van een maagtorsie. De maag 

wordt een soort van ballon , de maag draait hierbij om zijn as. Hierdoor wordt de ingang en 

uitgang van de maag afgekneld. De milt, die aan de maag vast zit, draait mee. Komt vaak 

klem te zitten en zwelt op, de kans is groot dat het scheurt en hierdoor wordt de buikpijn 

verergert. 

De vakterm van maagtorsie is Torsio ventriculi. 

 

Door een maagtorsie kan de hond in een shock raken, de kans hierop wordt vergroot wanneer 

de bloedcirculatie wordt afgesloten. De maagwand kan gaan doorlekken wanneer er niet snel 

ingegrepen wordt en de hond sterft aan een acute buikvliesontsteking of aan de shock. 

 

 

Wat zijn Symptomen? 
Een maagtorsie ontstaat vaak wanneer je hond net heeft gegeten en veel beweging gehad 

heeft.  

• De hond wordt onrustig, een maagtorsie doet veel pijn en de hond weet niet wat hij 

ermee aan moet. Hij zal gaan staan, rondjes lopen, liggen en erg onrustig gedrag 

vertonen. 

• De hond kan het benauwd gaan krijgen omdat de maag op de longen drukt, de hond 

zal dus sneller gaan ademhalen. 

• De hond zal gaan braken omdat hij het voedsel en gas uit de maag kwijt wil raken, 

maar er komt niets uit omdat de maag afgesloten is. De hond spuugt alleen maar 

speeksel uit. 

• De hond zal een dikke buik krijgen omdat de maag opzwelt, dit is vooral links achter 

de ribboog. 

 

 

Wat moet je doen als je hond het heeft? 
• Dit is een SPOEDGEVAL ga direct naar de dierenarts! 

• Laat de hond zoveel mogelijk zelf lopen, ook naar die auto. (alleen al hij nog kan 

lopen) 

• Bij het in de auto tillen GEEN druk uitoefenen op de buik. 

• Laat de hond in de auto zelf zijn houding kiezen, zitten- liggen of staan. Dwing hem 

niet in een andere houding. 

 

 

Behandeling 
Infusen 

De dierenarts zal eerst proberen de druk uit de maag te verminderen. Dit gebeurt door een 

sonde waardoor het gas kan wegkomen.  

Of het lukt heeft met de draaiing en de stress van de hond te maken. 

Een 360 graden draaiing is het veel moeilijker als wanneer de maag 45 graden is gedraaid. 

Wanneer het gelukt is de sonde te plaatsen kan het gas naar buiten en meestal komt er ook wat 

voedsel mee naar buiten. Het is belangrijk dat alle voedselresten uit de maag komen omdat 

alle voedselresten de gasvorming weer kunnen verergeren. 

 



Operatie 

Als het niet met de sonde lukt moet er geopereerd worden. Dit is risico vol omdat de hond al 

in een erg slechte toestand is. De maag wordt dan terug gedraaid en de milt wordt verwijderd 

omdat het te lang vastgezeten heeft. De maag kan worden vastgezet, omdat er een grote kans 

is dat een maagtorsie nog een keer gebeurt. Het vastzetten van de maag wordt vaak gedaan 

nadat de hond weer is opgeknapt. Dit meteen doen brengt te veel risico met zich mee. 

 

 

Voorkomen 
Vooral grote rassen zijn erg vatbaar voor een maagtorsie. (Riesenschnauzers-  Duitse Herders- 

Duitse Doggen- enz. 
Een aantal tips om een maagtorsie te voorkomen: 

• Wacht anderhalf uur als de hond gegeten heeft  met spelen of gaat wandelen. 

• Geef je hond meerdere porties eten per dag. 

• Zorg ervoor dat de hond niet schrokkerig eet omdat de hond dan te veel lucht inslikt. 

(Je kunt bijvoorbeeld een tennisbal in de voerbak leggen of een anti schrokbak 

gebruiken om het schrokken tegen te gaan.) 

• Honden die een niet geëxpandeerde brok krijgen ( dus niet oplosbaar in water ) hebben 

een grotere kans op maagtorsie dan honden die een geëxpandeerde brok krijgen ( dus 

wel oplosbaar in water). 

• Laat de hond moet geen ijskoud water drinken of sneeuw eten. 

 

 

De hond kan ook een maagtorsie krijgen wanneer de hond een andere aandoening heeft in zijn 

darmen, hierdoor kan het gas niet getransporteerd worden en zal het in het lichaam blijven.  

 

 

 

 

 

Deze informatie is ter kennisgeving.  

Wij raden u te allen tijde aan om contact op te nemen met je dierenarts. 

 

 

 

 

 


