dier & gezondheid

Kennelhoest of... besmettelijke hondenhoest?
De meeste honden worden jaarlijks gevaccineerd. Standaard krijgen honden het ene jaar een 'grote cocktail' en de
twee jaar daarop een 'kleine cocktail'. Honden die naar het buitenland gaan krijgen daarbij ook een rabiësvaccinatie
(eenmaal in de drie jaar); voor honden die naar een pension, cursus/training, uitlaatservice of show gaan, is een
aanvullende kennelhoestvaccinatie verplicht.
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Kennelhoest
Kennelhoest is een zeer besmettelijk infectie van de voorste luchtwegen
van de hond. De belangrijkste verwekkers zijn de Bordetella bronchiseptica bacterie en het parainﬂuenza virus. Een hond die kennelhoest heeft of
heeft gehad kan door het hoesten de verwekkers als het ware rondsprayen en zo kunnen andere dieren de verwekkers via de lucht of via snuﬀelen
aan elkaar 'oppakken'. Honden met stress, met een schorre keel (blaﬀen
of eerdere luchtwegproblemen) of een korte snuit pikken de ziekte eerder
op dan andere. Hoewel de naam doet vermoeden dat het alleen in kennels
wordt overgedragen, kan een hond overal waar honden samen komen
kennelhoest oplopen. Dus ook op speelweides.
De verschijnselen
Kennelhoest is een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien
voorkomen die soms gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het kan
wekenlang aanhouden en zelfs chronisch worden of een
longontsteking als complicatie geven. Honden kunnen ook
koorst krijgen en algemeen erg ziek zijn (sloom, niet willen
eten enzovoorts).
De behandeling
Kennelhoest wordt behandeld met antibiotica en verschillende, ondersteunende therapieën zoals hoestsiroop, het
gebruik van een tuigje en medicatie om de weerstand te
verhogen. De behandeling moet langdurig gegeven worden,
maar als een behandeling direct bij de eerste verschijnselen
plaatsvindt, dan is er een grote kans op volledig herstel.
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Voorkomen
Ter preventie van kennelhoest kan een vaccinatie
gegeven worden. Deze vaccinatie beschermt niet
honderd procent, maar zorgt er zeker voor dat het dier
minder snel, minder heftig en minder lang ziek wordt.
Ook is er, als het toch kennelhoest krijgt, minder
medicatie nodig als behandeling.
Wanneer vaccineren?
Ons advies is om alle honden die in contact komen met
andere honden te vaccineren, ook al is dat alleen maar
op speelweides. Het vaccin geeft de eerste week een
weerstandsdaling, dus als het dier naar een pension,
cursus/training, uitlaatservice of show gaat, moet de
vaccinatie minimaal een week voorafgaand aan het
bezoek gegeven worden. De meeste pensions vragen
zelfs om een minimale periode van drie weken. Let op!
Kennelhoest komt steeds vaker voor en steeds meer
ook gewoon op speelweides. Het kan dus zijn dat uw
hond nooit problemen met kennelhoest gehad heeft,
ook al is hij nog nooit tegen kennelhoest gevaccineerd,
maar dat hij het in de toekomst wel een keer krijgt. Let
dus goed op en als uw hond veel in contact komt met
andere honden, dan geldt: voorkomen is beter dan
genezen!

Let op! Kennelhoest
komt steeds vaker voor
en steeds meer ook
gewoon op speelweides
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