Veteranenklasse Reu/Teef
Wat als je hondje wat ouder wordt?
Met jonge honden en puppies komen we al vaker bij de dierenarts als met volwassen
dieren.Behalve de jaarlijkse inenting hopen we allen om de dierenarts zo veel mogelijk te
kunnen mijden. Maar wat als ons hondje wat ouder wordt? Vanaf de leeftijd van ongeveer 8
jaar mag een middelgrote hond tot de categorie ‘senioren’ gerekend worden. Uiteraard wil
dit helemaal niet zeggen dat ons hondje al afgeschreven is, doch is het vanaf deze leeftijd in
het voordeel van uw hond om ze voldoende diergeneeskundige ondersteuning te geven. Op
deze manier kan het leven van je hond verlengd of aangenamer gemaakt worden.

Veel voorkomende ouderdomskwalen
-

Gebit: slechte adem, rood tandvlees, tandsteen -> kan leiden tot
tandvleesontstekingen, tanden die uitvallen

-

Nieren: veel drinken, veel plassen, slechte eetlust, vermageren -> kan een resultaat
zijn van nierinsufficiëntie, nierfalen
Nierproblemen zijn een van de meest voorkomende ouderdomskwalen bij honden en
katten. Door nierslijtage zullen er minder afvalstoffen uit het bloed gefilterd worden
waardoor je hond beetje bij beetje een bloedvergiftiging krijgt. Dit is o.a. te
herkennen aan sloomheid, verminderde eetlust en is ook via bloedonderzoek
makkelijk op het spoor te komen. Als compensatie voor de vergiftiging zal je hond
ook meer gaan drinken. Op termijn treedt ook een slechte, amoniak-geurende adem
op.
Omdat de –versleten- nieren vooral problemen krijgen met de afvalstoffen van de
eiwitstofwisseling van de hond is het zeker aan te raden de hond op een eiwitarm
dieet te zetten.

-

Lever: veel drinken, veel plassen, braken, diarree, gewichtsverlies -> kan indien dit
niet behandeld worden resulteren in bloedarmoede, tekort aan eiwitten

-

Hart/Longen: minder uithoudingsvermogen, hoesten, vermageren

-

Gewrichten: slecht opstaan, moeilijk lopen -> resultaat van arthrose

-

Kanker: knobbels -> resulteert in eventuele uitzaaiingen, orgaanfalen, sterfte

-

Ogen: Blauw/grijze verkleuring lens -> ouderdomscataract wat een steeds slechter
wordend zicht geeft

-

Hormonen: vermageren -> kan een resultaat zijn van problemen met de schildklier,
alvleesklier (suikerziekte)

-

Zintuigen: doofheid

Een goede opvolging bij uw dierenarts is alvast een goed begin! Daarbij is zeker geen slecht
idee om vanaf seniorleeftijd een jaarlijks bloedonderzoek te laten gebeuren. Aan afwijkende
bloedwaarden kunnen reeds van in het beginstadium eventuele problemen worden
opgemerkt. Een vroegtijdige opvolging is altijd een beter alternatief dan te wachten tot je
hond lichamelijke ongemakken vertoont.
Naarmate uw hond ouder wordt zullen ook zijn behoeftes langzamerhand veranderen. Je
hond zal daarbij iets minder actief worden en gevolggevend aan zijn/haar leeftijd zullen ook
de organen en spijsvertering minder efficiënt functioneren. Om het lichaamsgewicht
optimaal te houden en ouderdomskwalen zoveel mogelijk proberen uit te stellen kan op
deze leeftijd reeds overgeschakeld worden naar een speciaal afgestemde voeding. Het
verlaagde gehalte aan eiwitten, fosfor en natrium in seniorvoeding hebben een positieve
invloed op het vertragen van o.a. nierstoornissen. Seniorvoeding zal ook meer omega-3
vetzuren/glucosamine bevatten ter bevordering van gezond kraakbeen en soepele
gewrichten.
Het leven van een oudere hond ziet er ietwat anders uit als het begonnen is, maar net zoals
bij mensen worden onze huisdieren ook hoe langer hoe ouder.

