
 

 

Ziekte van Weil 

 
Jaarlijks wordt uw hond ingeënt tegen de ziekte van Weil (Leptospirose). Wat is dat nou 

eigenlijk voor eenziekte? 

 

Leptospiren zijn bacteriën, die zich kunnen vermeerderen in het bloed. Ze produceren toxinen, 

ofwel gifstoffen, die bloedvaten beschadigen en bloedingen veroorzaken. Met name de lever 

en de nieren worden aangetast. Leptospiren worden uitgescheiden met de urine. Honden 

kunnen besmet worden via zwemwater (waar urine van ratten met Leptospiren in kan zitten) 

of via urine van besmette honden (bijvoorbeeld door te likken aan elkaars geslachtsdelen). 

 

Alle zoogdieren kunnen erdoor aangetast worden, maar blijken niet allemaal even gevoelig te 

zijn. Knaagdieren zijn er vrij resistent tegen, honden zijn er gevoeliger voor. 

 

Ook mensen kunnen besmet raken metLeptospirose 

Ook mensen kunnen besmet raken met Leptospirose. 

De ziekte wordt bij mensen gekenmerkt door het optreden van griepachtige verschijnselen; 

hoofdpijn, koorts, spierpijn, misselijkheid of braken. 

 

Ziekteverschijnselen bij honden 

Bij honden kan de ziekte acuut optreden waarbij sufheid, braken, diarree, geelzucht, nerveuze 

verschijnselen en bloedverlies met de urine kan optreden. Als de hond niet tijdig wordt 

behandeld, is het verloop vaak dodelijk. Als honden de acute vorm overleven, kan zich een 

chronisch ziektebeeld ontwikkelen als gevolg van blijvende orgaanschade, maar er kan ook 

herstel optreden. 

Dieren met Leptospirose worden opgenomen bij de dierenarts en aan het infuus gelegd om 

lever- en nierschade te beperken en worden behandeld met een antibioticum. 12 Uur na het 

starten met het antibioticum vindt er meestal geen uitscheiding van Leptospiren in de urine 

meer plaats en is de hond dus niet meer besmettelijk. De hond zal nog wel onder behandeling 

en controle moeten blijven. 

 

Voorkomen 

Door rattenurine besmet oppervlaktewater is de grootste risicobron voor de mens èn hond. 

Zwemmen in stilstaand, lauw water kan het beste vermeden worden. Om Leptospirose bij 

honden te voorkomen is het raadzaam de hond jaarlijks in te enten. 

 


