
Ademhaling hond 

Een gezonde hond heeft in rust een ademhalingsfrequentie van   
10 tot 30 keer per minuut. 

De ademhaling mag niet gepaard gaan met geluid. 
Bij een snelle ademhaling, diepe ademhaling of andere 

ademhalingsproblemen is het verstandig om de hulp van een 
dierenarts in te roepen. 

Ademhalingsproblemen kunnen veroorzaakt worden door 
problemen van de neus, keel, het strottenhoofd, de luchtpijp en 

bronchiën, de longen, de borstkas, het middenrif of het hart. 

 
 

Ademhaling met geluid                                          
Dieren met een vernauwing van de luchtwegen (neus tot en met luchtpijp) 
kunnen geluid maken bij het ademen. Bij ernstige benauwdheid wordt bij 

inademen de buik of de borstingang naar binnen gezogen. 
  

Als de hond neusuitvloeiing heeft, is er waarschijnlijk sprake van een 
neus- of keelprobleem (niesziekte, poliep, vreemd voorwerp, strictuur, 

tumor). Als het geluid niet verdwijnt, als het dier door de mond ademt, zit 
het probleem in de keel, het strottenhoofd of de luchtpijp. 

 

 

Te snelle ademhaling                                                
Een snelle ademhaling kan wijzen op stress, bloedarmoede of benauwdheid. 
Bloedonderzoek en röntgenfoto’s zijn vaak zeer informatief. 

 

 

Hijgen hond                                                                                                            
Hijgen (snel en oppervlakkig ademen) is geen teken van benauwdheid. 

Honden hijgen om af te koelen. 
Uw hond zweet! 

 
Mensen zweten als ze het warm hebben. Honden hijgen. Zweten doen ze 

minder. Een warm kledingstuk uittrekken of een knoopje los doen kunnen 
ze niet. Hijgen is dus voor een hond effectiever dan zweten.   

 
Met een snelle oppervlakkige ademhaling komt er niet meer zuurstof in de 

longen. 
Hijgen heeft dus niets te maken met benauwdheid.  
   

 



Hijgen en overgewicht                                                            
Naar schatting is 35% van alle honden en katten in Nederland te dik. Extra 

kilo's meedragen kost meer energie. Bovendien hebben te dikke honden het 
sneller warm, want vet isoleert. Honden met obesitas hijgen dus sneller en 

vaker.  

Huigen uit onrust/ zenuwachtigheid                                    

Als u zenuwachtig bent, gaat u mogelijk meer zweten. Uw hond gaat 
hijgen. Als u zich hierover zorgen maakt, voelt uw hond dit. Hij denk dat u 

zenuwachtig bent, wordt hiervan zenuwachtig en gaat nog meer hijgen.  

  

Hijgen en pijn/ziekte                                                                

Pijn en ziekte kunnen gepaard gaan met hijgen. Uw hond kan bij pijn en 

ziekte niets zeggen, maar als uw hond goed eet, normaal drinkt, graag 
rent en speelt en een normaal uithoudingsvermogen heeft, is uw hond 

(waarschijnlijk) gezond.  
 Ga bij twijfel naar een dierenarts.  

 

Hijgen of Benauwd?  

Een gezonde hond ademt (in rust) 10 tot 30 keer per minuut. Een hond 
die hijgt, ademt misschien wel 100 keer per minuut. Dieren die benauwd 

zijn ademen meestal iets vaker dan 30 keer per minuut. Ook kunnen ze 
anders ademhalen: bij inademen kan de buik naar binnen worden gezogen 

of de borstkas zet verder uit dan normaal.  
Honden met een vernauwing van de grote luchtwegen (neus, keel, 

stembanden of luchtpijp) maken een ander geluid bij het ademen.  

 

 

Te diepe ademhaling                                                 
Een te diepe ademhaling wijst op benauwdheid. In sommige gevallen 

wordt bij inademen de buik of de borstingang naar binnen gezogen. Als de 
hond geen geluid maakt bij het ademen wijst dit vaak op vocht rond de 

longen of een gaatje in het middenrif (hernia diafragmatica). 
 

Een röntgenfoto is dan zinvol. Bij vocht rond de longen zal de dierenarts u 
aan raden om een echo te maken en vocht af te nemen voor onderzoek. 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Vocht in/achter longen 
Zit er vocht in de longen of achter de longen? Dat maakt nogal wat 
verschil. De oorzaken zijn anders en de behandeling is anders. 

In beide gevallen is de patiënt benauwd. 
   

 

Vocht in de longen bij de hond                                  
Als er vocht in de longen zit, is de patiënt meestal benauwd door 
hartfalen. Het hart blijkt niet goed te werken. De dierenarts schrijft vaak 

plasmedicijnen voor en andere hartmedicatie. 
De dierenarts hoort het vocht als hij naar de longen luistert of ziet het 

vocht op een röntgenfoto. 
 

 

Moeite met inademen 

Honden met een voorste-luchtwegprobleem (neus, luchtwegen) hebben 

vaak moeite met inademen. Vaak maken deze dieren geluid bij het 
inademen. 

 
 

Moeite met uitademen 

Honden met een longprobleem (COPD, longemfyseem, interstitiële 

pneumonie) gebruiken vaak de buikpers om uit te ademen. 
De diagnose meestal goed te stellen met een longfoto. 

 
 

Uw hond hoest 

Een hond kan, naast problemen aan de luchtwegen, ook hoesten ten gevolge 

van hartproblemen.  
 

Een röntgenfoto is vaak zeer zinvol. In sommige gevallen is verder onderzoek 
(bronchoscopie) aan te raden. 
 

 

 

 



Kennelhoest 

Kennelhoest is het best te vergelijken met onze verkoudheid, maar het is 

hardnekkiger en duurt langer. Het is een veel voorkomende besmettelijke 

aandoening, waarvan vrijwel elke hond volledig zal herstellen.  
 
 

Symptomen van kennelhoest 
Niet elke hond met kennelhoest hoest. Sommigen hebben alleen een 

snotneus en ontstoken ogen. Over het algemeen hebben dieren geen 
koorts en eten en drinken ze normaal. Als een dier erg hoest, kan dit 

leiden tot kokhalzen/overgeven. 
 In zeldzame gevallen kan de patiënt een longontsteking krijgen. 

   

De diagnose kennelhoest                                          
De diagnose wordt vaak op basis van de klinische verschijnselen gesteld. 

De specifieke ziekteverwekkers kunnen in een laboratorium worden 
vastgesteld met behulp van een bacteriekweek of zogenaamd PCR 

onderzoek. 
Omdat de ziekte kan lijken op hondenziekte, is het soms raadzaam, vooral 

bij pups, ook een test te doen op deze ziekte. Ook hondengriep kan 

vergelijkbare klachten geven. 

   

De behandeling van kennelhoest                                   
Een warme en een stressvrije omgeving is belangrijk voor een goed 

herstel. Rust is belangrijk. Bij het uitlaten kan een halsband het best worden 
vervangen voor een borsttuig. De dierenarts kan u hoestdrank of en 

antibiotica voorschrijven. 
  

Hoe krijgen honden Kennelhoest?                                    

Kennelhoest krijg je van een andere hond. Dat kan een hond zijn met 

duidelijke kennelhoestklachten, maar ook honden met milde klachten, 
bijvoorbeeld alleen een snotneus. Als een hond is hersteld van 

kennelhoest, neemt de kans op overdracht fors af. 
3-10 dagen na besmetting kan een hond kennelhoest verschijnselen 

krijgen. 
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