
 

  

Begin juni ontvingen wij een hulpvraag voor een jonge reu genaamd Storm. Een hele 

vervelende en verdrietige situatie deed zich namelijk voor, het baasje van Storm kon de zorg 

voor hem niet meer dragen. Dit was fysiek niet meer mogelijk. Omdat we graag een duidelijk 

beeld wilden hebben van de situatie is een van onze vrijwilligers bij Storm langsgegaan en zij 

was direct verliefd. Wat een ontzettend leuk en lief dier. In de weken er na is zij meerdere 

keren terug geweest bij Storm en zijn baasje om hen te helpen en Storm even lekker mee op 

pad te nemen. Hierdoor leerde zij Storm beter kennen en konden wij nog beter een geschikt 

nieuw huisje zoeken voor hem. 

Binnen een aantal weken kregen wij een adoptie verzoek van een gezin dat op zoek was naar 

een nieuw maatje. Tijdens de eerste kennismaking was de klik er meteen. Zij zagen direct wat 

voor heerlijk dier Storm was. Dit heeft ertoe geleid dat Storm begin augustus is verhuisd naar 

zijn nieuwe huisje. Sindsdien ontvangen wij mooie berichten 

"Hij voelt zich steeds meer thuis en hij doet het super goed met de katten samen. Het kan ook 

een deugniet zijn en wat we op tafel laten liggen vinden we geperforeerd terug. Alles bij 

elkaar is het een ontzettende lieverd, doet hij het goed en heeft hij het hier super goed". 

Voor onze vrijwilliger heeft Storm een speciaal plekje in haar hart en dit is wat ons werk zo 

mooi maakt. 

  

 

 

Er bestaan twee soorten hartworm, waarvan er eentje in Nederland voorkomt. De mug die 

deze aandoening veroorzaakt vinden we steeds vaker noordelijk in Europa, al is het nog steeds 

zo dat hartworm het meest voorkomt ten zuiden van Parijs, maar wordt ook in Nederland 

vaker gezien. We hebben het dan over de Franse hartworm. En aangezien we onze honden 

steeds vaker gezellig meenemen op vakantie naar het zuiden vormt het ook voor hen een 

steeds groter gevaar. 
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Bij een steek van een besmette mug komen er wormlarven onder de huid. Het kan lang duren 

voordat deze larven volwassen wormen zijn (en daarom kan het ook lang duren voordat de 

eerste symptomen zichtbaar zijn). De kleine wormpjes banen zich een weg naar het hart en 

nestelen zich daar en in de longslagader. 

 

In Europa loopt het muggenseizoen van april tot oktober. 

 

Franse hartworm 

 

Zoals gezegd komt de Franse hartworm ook in Nederland voor. Bij deze worm kunnen de 

infectiehaarden wisselen. Vastgesteld in meerdere gebieden in Nederland zijn kikkers, naakt- 

en huisjesslakken en de vos gastheer van de Franse hartworm. Je hond kan dus besmet raken 

door het eten van (naakt)slakken en kikkers. Deze wormpjes zijn een stuk kleiner en dunner 

dan de wormpjes die in zuidelijker gebieden voorkomt, maar vormen een even zo groot gevaar 

voor de gezondheid. 

Slakken eten hondenpoep en kunnen de larfjes oppikken. De volwassen wormen leggen eitjes 

in de bloedbaan die via die weg in de longen terechtkomen. Daar komen de larven uit die de 

hond ophoest, en vervolgens weer inslikt. Daarna worden ze via de ontlasting uitgescheiden 

waarna de cirkel rond is. 

 

Symptomen van hartworm bij je hond zijn: 

vermoeidheid en zwakheid, verminderde conditie 

hoesten 

benauwdheid 
flauwvallen na inspanning 

vocht in de buik en oedeem in de poten. 

 

Deze symptomen ontstaan zo’n 6 maanden na besmetting, maar het kan zijn dat je jarenlang 

niets merkt bij je hond terwijl hij toch besmet is. 

 

Behandeling 

 

Als je vermoedt dat je hond besmet is geraakt, dan kan door of via je dierenarts een 

bloedonderzoek worden gedaan. De diagnose van Franse hartworm ligt iets ingewikkelder. 

Daar moet via meerdere ontlastingsonderzoeken vastgesteld worden of je hond besmet is. Dat 

komt omdat deze worm niet continue eitjes legt. 

 

Een fikse hartworm besmetting kan erg gevaarlijk zijn om te behandelen: al die dode wormen 

moeten ergens naartoe en daar is bij het hart en bloedvaten weinig ruimte voor. Soms wordt 

ervoor gekozen langdurig en milder te behandelen zodat niet alle wormen tegelijk afsterven. 

In ernstige gevallen wordt er ook weleens gekozen voor een operatie waarbij de wormen via 

de halsslagader worden verwijderd. Vanzelfsprekend is dit een erg risicovolle operatie. 

 

Beter voorkomen dan genezen 

 

Als je met je hond naar het buitenland gaat, lees je dan goed in of er in dat gebied hartworm 

voorkomt. Ook als je een hond uit het buitenland hebt, ie het goed om preventieve 

maatregelen te nemen. De meeste buitenlandse honden die via stichtingen naar Nederland 

komen, worden in het land van herkomst getest op hartworm, maar zoals gezegd kan het jaren 

duren voordat de symptomen zich openbaren. Het geven van reguliere ontwormingsmiddelen 

is best een belasting voor de hond. Dat zijn namelijk stevige medicijnen. 

Er zijn ook diverse andere manieren, zoals een natuurlijke geurspray gebruiken. 

Tegenwoordig zijn er een paar middelen op de (vrije) markt en via Internet te koop, die ook 

bij pups worden gebruikt en dus veilig genoeg zijn om aan je volwassen hond te geven.  

Ruim altijd de poep van je hond op en voorkom dat je hond kikkers en slakken eet. 

Raadpleeg echter altijd je eigen dierenarts voordat je zelf gaat dokteren. 

 

Uw hond is te zwaar en moet afvallen? Wij kregen deze tip van een dierenarts! 

Vroeger werd er geadviseerd; voeg sperziebonen toe aan de voeding van je hond vaak zie je 

dit vandaag de dag nog steeds voorbijkomen  

 

Uw hond en afvallen 
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Hierbij is de achterliggende gedachte dat de hond wél een volle maag krijgt terwijl hij maar 

weinig calorieën inneemt. Inmiddels is dit achterhaald, sperziebonen zijn niet gezond voor 

honden, en leveren ook totaal geen voedingsstoffen op. Sterker nog sperziebonen uit blik of 

glas zijn zelfs veel te zout voor honden. Schrappen van de dieet lijst dus. 

 

Hoe kunt u uw hond dan wel verantwoord en goed laten afvallen? Op de 1e plaats voldoende 

beweging, want beweging doet vetten verbranden. 

 

Daarnaast kunt u een dieetvoeding inzetten, eventueel verkrijgbaar via uw dierenarts. 

Veel honden vinden dieetbrokken niet altijd even lekker en als uw hond op KVV, vers vlees 

of Barf staat dan is de omschakeling wel enorm groot. 

 

U kunt er ook voor kiezen om de hond te laten afvallen op gewoon vlees uit blik, blikvoeding 

genoemd. 

U hoeft hiervoor niet de allerduurste te kopen, het enige waar het aan moet voldoen is dat het 

een complete blikvoeding is.Blikvoeding bestaat voornamelijk uit dierlijke eiwitten aangevuld 

met andere toevoegingen, maar praktisch geen koolhydraten. 

 

Om uw hond te laten afvallen is een beperking van koolhydraten de oplossing. 

 

Als uw hond 1 of 2x daags brokken eet, vervang dan 1 maaltijd door blikvoeding, begin met 

een blik van 400 gr als 1 maaltijd.Uiteraard geldt dit ook als de hond op ander voer staat. 

 

Monitor even of de hond begint af te vallen en hoe snel, soms is het nodig om helemaal over 

te stappen op blikvoeding om het afval proces beter te laten verlopen. 
Let wel op de hond moet niet te snel afvallen, tussen de 2 en 5 kilo per maand is prima. 

Valt de hond toch te snel af, voeg dan wat brokken toe of geef dit als een aparte maaltijd erbij. 

Verder bestaat blikvoeding voor zo 80-85 % uit water dus de afvalstoffen worden meteen 

meegenomen. 

 

En hoe leuk is het om te zien dat je hond afvalt, terwijl hij heerlijk smult van vlees, want dat 

vinden ze doorgaans allemaal lekker, toch? 

 

 

Woordenschat: Wist je dat een hond meer commando's kan leren dan zit, lig, uit, rol over en 

kom? Een hond kan gemiddeld 250 woorden leren herkennen. Een hond leert woorden sneller 

als je ze combineert met handgebaren. 

Er bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief, denk daarbij aan 

een interessant feitje, verhaal of gebeurtenis, eventueel met foto. Denk hierbij wel aan de 

privacy wetgeving en aan mogelijke auteursrechten.  Uw bijdrage kunt u sturen naar 

nieuwsbrief@rottweilernederland.nl  

Plaatsing van ingezonden stukken is ter beoordeling van de redactie. De redactie is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken.   

Voor aan– of afmelden van deze nieuwsbrief klik op de volgende link: aan- of afmelden 

Van de redactie 
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