
SLOKDARMVERLAMMING BIJ DE HOND 

 

Slokdarmverlamming bij de hond schijnt ook bij onze Schnauzers 

vaker voor te komen. Het begint vaak met slijm en hoesten en voedsel uitbraken. De hond 

heeft heel veel honger maar kan geen voedsel binnenhouden. Vanuit de dierenkliniek in 

Wageningen bereikt ons het bericht dat er maar een mogelijkheid opzit, nl. de hond 

staande te laten eten en na het eten de hond een kwartier rechtop houden zodat het voedsel 

door de zwaartekracht naar beneden zakt. Hard voedsel zoals brokken is geen optie meer 

anders verslikt de hond zich dus zachte voeding is een must geworden! 

 

Onze gezondheidscoördinatrice kreeg onderstaand berichtje door van Karin, ook zij heeft een 

Dwergschnauzer met dit probleem.  

 

Karin over haar Dwergschnauzer Enya: 

Een 3 tal weken geleden, merkte ik dat Enya, onze 7 jaar oude 

Dwergschnauzer zich niet goed 

in haar vel voelde. Het leek of ze 

moest hoesten en gaf een beetje slijm over. 

 

Toen we haar ‘s avonds haar brokjes gaven, gaf ze die dadelijk terug over. Ook de 2 volgende 

dagen gaf ze alles terug over. We zijn toen op donderdagavond op consultatie bij de dierenarts 

geweest en die stelde een rode keel vast (keelontsteking). Enya kreeg een inspuiting en 

antibiotica, maar het verbeterde niet. 

 

Dinsdagavond zijn we dan richting dierenkliniek vertrokken. Dadelijk 

werd er bloed en een RX foto genomen. Op de RX foto zag de dierenarts dat de slokdarm 

van Enya nogal wijd openstond. 

Vrijdagmorgen is ze dan voor een halve dag opgenomen in de dierenkliniek en werd er 

met een contrastvloeistof tot in de maag gegaan.  

Diagnose: slokdarmverlamming, maar voor de rest een uitstekende gezondheid. 

De dierenarts vertelde ons dat ze nooit meer gewoon zou kunnen eten en gaf ons enkele tips 

mee, die we dan ook toepassen. 

 

Enya neemt plaats op de schoot 

van één van de gezinsleden en krijgt met een lepel of vork eten. We zijn overgeschakeld van 

brokjes naar Duke eten, Pedigree pal potjes, Cesar potjes etc. 

We wisselen af met haar voeding, want we willen nu niet dat ze er ook nog darmproblemen 

bij krijgt. Haar drinkbak staat verhoogd, zodat Enya met een gestrekte nek 

kan drinken. Tot hiertoe verloopt alles heel goed en geeft Enya niet meer over.  

Ze is zelfs weer een beetje in gewicht bijgekomen. 

 

Karin uit Dendermonde (Belgie) 


