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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 19
HELP, MIJN HOND EET ONTLASTING!

Waar komt dit gedrag vandaan ?
Moederhonden wassen hun pups schoon en eten de ontlasting van hun pups op. Dit
is perfect normaal, anders zou het nest heel vuil worden. Andere honden vertonen dit
gedrag soms ook, bijvoorbeeld als ze schijnzwanger zijn. Ontlasting eten is dus een
gedrag dat instinctief is of typisch in bepaalde situaties.

Waardoor wordt dit gedrag uitgelokt ?
- Een hond met pijn of een hond die een hongergevoel krijgt door één of andere
aandoening (bijvoorbeeld suikerziekte), kan plots stoelgang beginnen eten.
- Een hond krijgt niet genoeg te eten of de tijdsintervallen tussen de voederbeurten
zijn te lang. Soms moet er een ander voedingsschema gevolgd worden.
- Een hond zit met wormen of andere parasieten, of lijdt aan een andere aandoening.
Het kan dus nodig zijn dat de dierenarts de ontlasting van de hond die de stoelgang
opeet onderzoekt, of het kan nodig zijn de stoelgang te onderzoeken die opgegeten
wordt als het altijd van één bepaald dier is.
- Soms helpt een verandering van voeding. Het is mogelijk dat de voeding die u geeft
niet past voor uw hond.
- Sommige honden denken dat ze gestraft gaan worden als ze zich in dezelfde ruimte
bevinden als ontlasting. De hond is dan eigenlijk bang en eet vlug de ontlasting op
opdat zijn baasje niet kwaad zou worden. Dit is één van de redenen waarom honden
niet gestraft mogen worden bij de zindelijkheidstraining.
- Verveling kan ook tot dit probleem leiden.
- Een hond met scheidingsangst kan ook ontlasting gaan eten, maar in dat geval zijn
er ook nog wel andere symptomen aanwezig (aanhoudend blaffen, dingen stuk
maken als de eigenaar weg is enz.)
- Maar … soms weten we gewoon niet wat de trigger is.
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Wat kunt u hieraan doen?
Neem altijd eerst contact op met onze praktijk. De dierenarts zal met u bespreken of
er verder onderzoek nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een
microscooponderzoek van de stoelgang op wormen, een bloedonderzoek of een
röntgenopname.
Indien dit onderzoek negatief is, kunt u het volgende proberen:
-

-

geef eens een ander merk voeding
geef de voeding volgens een ander schema
bezorg uw hond de nodige afleiding als u weggaat, bijvoorbeeld met een bot
om op te kluiven
gaat het om scheidingsangst, raadpleeg dan ook altijd de dierenarts: hier is
meestal ook iets aan te doen!
hou de omgeving schoon: verwijder onmiddellijk na het produceren alle
stoelgang op, zodat er niets van geur achterblijft
gedragsadvies: werk met een beloningsgerichte training. Ga altijd wandelen
met de hond aan de leiband. Van zodra hij interesse toont in de eigen
stoelgang of die een andere hond houdt u de leiband zeer kort (NIET aan
rukken) en u roept de hond naar u toe. Zodra de hond bij u is, geeft u een
beloning (en niet eerder!). Herhaal dit altijd 3x na elkaar. Ga weer naar binnen
met de hond en keer zelf terug om de ontlasting op te ruimen. Hebt u een zeer
sterke hond of is hij u telkens te snel af, dan kan een gedragstherapeut
eventueel ook samen met u aan een oplossing werken. Adressen vindt u in
onze website.
ten slotte: probeer uw hond verse ananas te laten eten bij elke maaltijd of geef
hem dagelijks een paar ijzertabletten. Door dit toe te voegen krijgt de
stoelgang een vieze smaak voor de hond en gaat hij ophouden met ervan te
eten!

Succes ermee!

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kunt u gratis downloaden op
www.dapdevrijheid.be. Op deze site kunt u zich ook registreren voor de
nieuwsbrief van DAP De Vrijheid. Voor meer diepgaand advies kunt u
een telefonische afspraak maken (tel. 03/314 87 67).
Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens en Wendy Op De Beeck
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