Virale infecties en ziektes bij honden
Een infectie wordt veroorzaakt door microbes, virussen, bacteriën, schimmels, protozoa,
parasieten of prionen (afwijkende eiwitten). Honden worden meestal getroffen in hun meest
kwetsbare periode: wanneer ze een puppy zijn. Bij honden zijn de meeste virale infecties
gekend, maar als de ziektes niet op tijd ontdekt en behandeld worden, kunnen ze fataal aflopen.
Hondsdolheid (rabiës)
Hondsdolheid is een ernstige virale ziekte die bij elk zoogdier kan voorkomen. Het virus schuilt
in speeksel. Besmetting gebeurt via een beet, een krab of zelfs een lik van een besmet dier. De
symptomen zijn verandering van gedrag, hoofdpijn, koorts, pijn, watervrees, verlamming van de
kaakspieren, kwijlen, volledige verlamming, coma met de dood tot gevolg.
Vaccinatie is in bijna alle Europese landen verplicht, behalve in België en Nederland. Hou hier
rekening mee als je met je hond op reis gaat!
Parvovirus
Het parvovirus is een ernstige en besmettelijke aandoening. De ziekte komt, ondanks vaccinatie,
nog vaak voor bij puppy's. Symptomen zijn braken, bloederige diarree, ademhalingsproblemen,
cardiovasculaire problemen en ernstige ontstekingen in de darmen. Bij behandeling is
hospitalisatie nodig.
Coronavirus
Het coronavirus lijkt de lichte variant van het parvovirus. De symptomen zijn gelijkaardig:
braken en diarree. Het virus verspreidt zich via uitwerpselen. Vooral voor puppy's is deze ziekte
gevaarlijk, daarom krijgen ze een vaccin. Bij een ernstige infectie is hospitalisatie nodig.
Hondenziekte
Vooral pups zijn vatbaar voor deze dreigende ziekte. De symptomen zijn een loopneus, hoesten,
ontstekingen, hersenvliesontsteking met zenuwletsels of de dood tot gevolg.
Hondengriep
Hondengriep is een ademhalingsinfectie. De symptomen zijn hoge koorts en een longontsteking.
Onmiddellijke behandeling is vereist.
Hepatitis
Deze besmettelijke leverziekte wordt verspreid via urine. De symptomen zijn koorts en
ontsteking van de lever.

Canine Herpesvirus
Dit virus is de belangrijkste oorzaak van puppysterfte. Puppy's krijgen deze ziekte via hun
moeder. De symptomen zijn zwakte, depressie, zachte gele uitwerpselen en verlies van
zuigreflex. Behandeling van puppy's is moeilijk. Puppy's die de besmetting overleven hebben
vaak een aantasting in hun hersenen.
Pseudorabiës
Deze ziekte komt meestal voor bij varkens. Toch kan deze ziekte ook bij honden een fatale afloop
kennen. De symptomen lijken enorm op die bij hondsdolheid: jeuk, verlamming van de
kaakspieren, agressie en kwijlen. Het zenuwstelsel wordt aangetast en dit leidt vaak tot de dood.
Canine minute virus
Deze besmettelijke ziekte veroorzaakt ademhalingsproblemen en darmproblemen bij jonge
pups. De besmetting gebeurt oraal. De symptomen worden duidelijk bij puppy's van een tot drie
weken: ernstige diarree, ademhalingsproblemen en anorexia. Deze ziekte kan fataal aflopen.
Voorkomen is beter dan genezen. Toch is het niet onmogelijk dat je hond besmet raakt. Hou
veranderingen in zijn gedrag goed in het oog. Hoe sneller je de ziekte ontdekt, hoe meer kans op
genezen!

