VVi Dierenarts Adviesbrief

8 Kennelhoest

Kennelhoest is een zeer besmettelijke en acute infectieuze ontsteking van de slijmvliezen
van de neus, keel, luchtpijp en bronchiën. Verschillende ziekteverwekkers kunnen kennelhoest
veroorzaken en de aandoening kan vervelende symptomen teweegbrengen bij uw hond. Deze
brief biedt u relevante informatie over kennelhoest.

Ziekteverwekkers
Primair spelen meestal het Canine Adenovirus type II en het Parainfluenza virus een rol. Zodra
de luchtwegen door het virus zijn aangetast is de weg vrij voor de Bordetella bronchiseptica
bacterie om de luchtwegen te infecteren. Secundair kunnen ook andere organismen betrokken
raken.
Honden raken besmet door inademing van deze ziekteverwekkers die zich door de lucht
verplaatsen. Infectie kan dus al optreden tijdens het dagelijkse blokje om. De kans op
overdracht is het grootst op plaatsen waar veel honden bij elkaar zijn. Dit geldt dus niet alleen
voor kennels en dierenpensions, maar ook voor druk bezochte uitlaatgebieden, honden
uitlaatservice, hondenshows en hondencursussen.

Voorgeschiedenis
Vaak, maar niet altijd, hebben honden met kennelhoest kort geleden in een pension of kennel
gezeten of hebben ze contact gehad met een puppy of hond die kennelhoest had.
Jonge honden, honden met een verminderde werking van het afweerapparaat en honden met
een reeds aanwezige longaandoening zijn vatbaarder voor kennelhoest dan gezonde,
volwassen honden.

Symptomen
Symptomen van kennelhoest treden meestal binnen enkele dagen tot ongeveer 10 dagen na
infectie op.

De naam kennelhoest geeft meteen al het belangrijkste symptoom weer: “hoest”. Door
ontsteking van de luchtpijp en bronchiën worden honden met kennelhoest gekenmerkt door
een extreem harde en hardnekkige hoest, die plotseling optreedt. Opwinding, lichamelijke
activiteit en de druk van een halsband tegen de luchtpijp leiden tot verergering van de hoest.
Het hoesten kan soms zo hevig zijn dat de hond ervan gaat kokhalzen en slijm kan gaan
ophoesten. Daarnaast kan neusuitvloeiing optreden. Doordat honden met kennelhoest vaak
een gevoelige keel krijgen kan de eetlust wat afnemen.
De ziekte is meestal zelflimiterend, waarbij herstel in een week of twee zal optreden zonder
ingrijpen van een dierenarts.
In een aantal gevallen treden echter ook systemische verschijnselen op, waarmee bedoeld
wordt dat de hond zich echt ziek voelt, gekenmerkt door sloomheid, koorts en niet willen eten
(niet alleen door de pijnlijke keel, maar echt door een gebrek aan eetlust).
Soms wordt kennelhoest chronisch en blijven de hoestbuien wekenlang bestaan.
Bij puppy’s, bij andere dieren met een minder goed werkend afweerapparaat en bij dieren die
leiden aan een andere luchtwegaandoening kan kennelhoest ernstiger gevolgen hebben. Bij
deze dieren kan zich een forse bacteriële longontsteking ontwikkelen. Daarnaast kan acute en
ernstige verslechtering optreden bij honden die een chronische longaandoening hebben of die
leiden aan een afwijking van de luchtpijp.

Diagnostiek
Over het algemeen kan de diagnose kennelhoest worden gesteld op basis van de klinische
symptomen. Bij ernstig zieke dieren kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te verrichten
in de vorm van röntgenfoto’s van de borstkas, bloedonderzoek en/of een spoeling van de
luchtwegen gecombineerd met een bacteriekweek.

Therapie
• Rust gedurende minimaal 7 dagen is een van de belangrijkste punten in de therapie van
kennelhoest. Hoe meer de hond zich opwindt, beweegt en zich inspant, hoe groter de kans
dat een nieuwe hoestbui optreedt. Hoesten leidt tot irritatie van de luchtwegen, waardoor de
luchtwegen steeds meer geïrriteerd raken en de ontsteking niet kan genezen.
• Een borsttuigje in plaats van een halsband is sterk aan te bevelen. Door druk van de
halsband op de ontstoken luchtpijp zal de hond gaan hoesten, waardoor de irritatie van de
luchtpijp toeneemt. Het dragen van een borsttuig voorkomt deze bron van irritatie.
• Het aanbieden van zacht voer, door bijvoorbeeld brokken te wellen in water, zorgt ervoor dat
eten met een pijnlijke keel gemakkelijker wordt.
• Een ontstekingsremmend en koortsverlagend middel wordt regelmatig door de dierenarts
ingezet bij honden met kennelhoest.

• Een hoestdrank die de keel verzacht kan de hond enige verlichting bieden van de
klachten. Dit middel kan bij de dierenarts, maar ook bij een drogist worden aangeschaft.
• De dierenarts kan slijmoplossende middelen met bijvoorbeeld broomhexine
voorschrijven.
• Hoestremmers zoals codeïne mogen alleen worden gebruikt als de hond een nietproductieve hoest heeft. Als er bij de hond veel slijm en/of vocht in de luchtwegen
aanwezig is, dan resulteren hoestremmers in ophoping hiervan, waardoor de aandoening
kan verergeren en zelfs een longontsteking kan optreden.
• De dierenarts zal per hond een inschatting maken of toediening van antibiotica nodig is.

Preventie
Door uw hond te vaccineren tegen kennelhoest wordt de kans op het optreden van de
ziekte enorm verkleind. Mochten er ondanks de vaccinatie toch nog verschijnselen
optreden, dan zijn deze vele malen minder ernstig.
Er bestaan twee typen kennelhoest vaccinatie:
1. de vaak gebruikte neusdruppel enting die jaarlijks herhaald moet worden
2. de enting die via een injectie wordt toegediend en waarvan de werkzaamheid is
geregistreerd voor drie maanden (maar in de praktijk langer bescherming biedt).
Bij de meeste pensions, hondenscholen en sommige uitlaatbedrijven wordt een
kennelhoest vaccinatie verplicht gesteld. Aangezien niet iedere instantie dezelfde regels
erop na houdt, is het verstandig om bij de door u uitgekozen instantie na te vragen welk
type vaccinatie vereist is, hoe vaak deze vaccinatie moet zijn gegeven en hoeveel weken of
dagen van tevoren deze vaccinatie moet zijn toegediend. Over het algemeen volstaat de
neusdruppel enting, zeker wanneer deze minimaal drie weken van tevoren, maar niet
langer dan een jaar geleden is toegediend. De dierenarts kan u hier uiteraard in adviseren.
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