
Neus problemen 

 

Snotneus 
Uw hond kan net als uzelf op een dag een snotneus krijgen, maar er is wel één groot verschil; 

bij de hond komt namelijk geen onschuldige neusverkoudheid voor zoals wij die kennen. Een 

snotneus bij de hond is dus altijd iets wat echt serieus genomen moet worden. 

Het even aankijken kan geen kwaad, maar houdt de hond goed in de gaten en neem de 

temperatuur op: als hij koorts heeft (hoger dan 39.0 °C), sloom wordt, als de uitvloeiing 

etterig of bloederig wordt of als de verschijnselen te lang aanhouden, ga dan met uw 

hond naar de dierenarts. 

 

Een overvloedige of afwijkende neusuitvloeiing kan veroorzaakt worden door een ontsteking 

of gezwel in de neus of de bijholten. Afhankelijk van de oorzaak kan er uitvloeiing uit één 

neusgat of beide neusgaten komen. Aanvankelijk is de uitvloeiing vaak vloeibaar en helder, 

maar als er een ontsteking bijkomt wordt het al snel dikker, pusachtig en kan er zelfs bloed bij 

zitten. De hond niest, heeft jeuk of pijn aan z’n neus en kan ook tegelijkertijd ontstoken ogen 

hebben. Bij ernstige problemen kan de hond benauwd worden en gaan snurken tijdens het 

ademhalen. 

 

 

 
 

 

 

Oorzaken van neusproblemen 

• Ontsteking door een bacteriële, virus of schimmel infectie. 

Vaak is er sprake van een kennelhoest infectie. Dit kan grotendeels voorkomen worden door 

honden die veel met andere honden in contact komen preventief te enten. 

• Een grasaar of iets anders wat in de neus terecht is gekomen. 

Vooral als uw hond na een wandeling door het bos of weiland plotseling heftig niest en met 

z’n poot over z’n neus wrijft, kan het zijn dat hij wat in z’n neus heeft gekregen. Het is 

belangrijk om dit er zo snel mogelijk weer uit te (laten) halen, omdat in het begin het 

voorwerp vaak nog voorin de neus zit en dus makkelijker weer verwijderd kan worden. 

• Allergie 

• Poliepen 

• Tumoren 



Deze ontstaan met name bij oudere honden en zijn jammer genoeg bijna altijd kwaadaardig. 

Meestal komt de uitvloeiing maar uit één neusgat en heeft de hond vaak een bloedneus. Als de 

tumor groeit raakt de neusgang steeds meer afgesloten, waardoor de hond gaat snurken en 

benauwd wordt. 

Voor honden die gevoelig zijn voor het oplopen van een neusontsteking en honden met 

chronische luchtwegklachten, zijn er verschillende producten verkrijgbaar die de weerstand 

van de luchtwegen bevorderen en helpen bij het verminderen van ontstekingen. 

 

 

Bloedneus 
Een neusbloeding kan veroorzaakt worden door een harde klap op de neus, een flinke 

ontsteking of gezwel in de neus, storingen in de bloedstolling (bijv. t.g.v. pijnstillers) of 

zonder aanwijsbare oorzaak. Een enkele keer een bloedneus kan voorkomen zonder 

dat u zich daar zorgen over hoeft te maken, hoewel het natuurlijk altijd erg vervelend is en 

bovendien een naar gezicht. Zorg als eerste dat de hond rustig is en op één plek blijft … 

anders heeft u al snel een rood gestippeld interieur. Om het bloeden te stoppen kan het helpen 

om iets kouds tegen de neus te houden. 

Knijp niet de neus dicht, aangezien een hond normaal altijd door zijn neus ademt en niet door 

zijn bek. 

Als de hond regelmatig een bloedneus heeft of als het bloeden niet stopt ga dan naar de 

dierenarts. 

 

 


