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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 17 

ANAALKLIERPROBLEMEN BIJ HOND EN KAT 

            
Wat zijn anaalklieren ? 
 
Elke hond en kat heeft in de sluitspier van de anus aan twee kanten een kliertje. In 

de natuur wordt het anaalkliervocht gebruikt om het territorium af te bakenen. Bij 

onze huiskatten en honden is deze functie natuurlijk grotendeels verloren gegaan, 

maar de kliertjes zitten er nog wel. 

Die kliertjes produceren een slecht ruikend vocht. Het wordt naar buiten gebracht via 

piepkleine openingen in de sluitspier van de anus. Het secreet heeft meestal een 

gele of grijze kleur. De klieren worden normaal gezien geledigd telkens wanneer de 

hond of kat stoelgang maakt. Ook in stresssituaties, waarbij de sluitspier wordt 

samengeknepen, kan dit het geval zijn. 

Waarom kunnen deze klieren voor problemen zorgen ? 

De klieren kunnen overvol of ontstoken geraken wanneer de anaalzakspiertjes niet 

goed werken. 

Dit heeft onder andere te maken met een gewijzigde samenstelling van de voeding. 

In de natuur aten de voorlopers van onze honden en katten voornamelijk vlees. 

Daardoor was hun stoelgang harder en moesten ze dus meer persen, met een 

goede lediging van de anaalkieren tot gevolg. Het huidige dieet van onze huisdieren 

is echter veel meer gevarieerd, waardoor de ontlasting zachter wordt. De sluitspier 

moet minder sterk samentrekken en de kliertjes raken niet helemaal leeg geduwd. 

Overvolle anaalklierzakjes kunnen leiden tot ontsteking. Daardoor wordt de inhoud 

van de klieren etterig, al dan niet met bloed erbij. In een verder stadium kunnen de 

klieren fistels vormen en openbarsten, waardoor het vocht aan de oppervlakte komt. 

Welke klachten ziet u bij uw dier ? 

Een gewone overvulling van de anaalklieren zal voornamelijk jeuk geven. Het dier 

gaat veel likken aan de anus en bijten rondom de staartbasis. Heel typisch is ook het 

“sleetje rijden”: de hond of kat loopt rond met het achterwerk schuivend over de 

grond. 
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Wanneer de ontsteking geleid heeft tot een abces, zal er een opening zichtbaar zijn 

rond de anus waaruit bloed of etter komt. Het dier kan hier behoorlijk ziek van zijn 

(niet eten, niet uit het mandje komen, koorts maken enzovoort) en zal ook veelvuldig 

likken onder de staart. In dit geval dient u ons snel te contacteren: het is namelijk een 

zeer pijnlijk verschijnsel!  

Hoe te behandelen ? 

Als het om een overvulling gaat is het meestal voldoende de klieren door de 

dierenarts te laten leegduwen. Dit is voor het dier niet echt aangenaam en stinkt ook 

erg. De handeling moet bij veel patiënten om de paar maanden herhaald worden . 

Voor zover van toepassing, kunt u het ook aan de hondenkapper vragen om dit te 

doen bij elke kappersbeurt. Probeer het echter nooit zelf, tenzij we het u hebben 

aangeleerd! 

Zien we een abces, dan is het soms nodig uw dier even onder narcose te brengen. 

Het abces moet dan immers gespoeld worden en soms is dit net iets te pijnlijk om het 

bij de wakkere hond of kat te doen. We zullen in geval van een abces ook een 

antibioticumkuur geven om het genezingsproces tot een goed einde te brengen. 

Bij sommige patiënten helpt het leegduwen van de klieren maar voor even en duiken 

de klachten na enkele weken opnieuw op. We gaan dan eerst proberen door middel 

van een voedingssupplement de stoelgang wat harder te maken in de hoop dat het 

dier harder moet duwen bij het ontlasten. 

Soms zullen we de anaalkieren onder narcose spoelen, om zo een optimale lediging 

en reiniging te krijgen. 

Als ook dit geen oplossing biedt en er duiken herhaaldelijk fistels op, dan is een 

operatie onafwendbaar. Hierbij worden de kliertjes chirurgisch verwijderd. Dit is een 

delicate ingreep omdat de sluitspier niet geraakt mag worden. Dit zou immers 

incontinentie (het niet kunnen ophouden van de stoelgang) tot gevolg kunnen 

hebben. 

 

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De 

Vrijheid in Hoogstraten.  

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op 

dapdevrijheid.be.  

   
Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op 

facebook.com/dapdevrijheid 
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