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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 30 

REVERSE SNEEZING (OF OMGEKEERD NIEZEN) 

              
 

Bij ‘reverse sneezing’ gaat je hond plots erg geforceerde inademingsbewegingen 

door de neus maken, waardoor een snurkend geluid ontstaat. 

Wat is de oorzaak?  Het gaat meestal om een irritatie van het slijmvlies in de keel ter 

hoogte van het zachte gehemelte. Hierdoor gaan de spieren achteraan in de keel in 

een soort kramptoestand komen. 

Je kan ‘reverse sneezing’ herkennen aan een rochelend of snurkend geluid. Het 

ontstaat meestal wanneer de hond opgewonden is, maar soms ook na het drinken, 

eten, rennen of aan de riem trekken. 

Een aanval duurt meestal maar een paar seconden.  

Je kan het verschijnsel opheffen door over de keel te wrijven of de neusgaten dicht te 

houden tot de hond slikt. 

Een enkele keer kunnen andere oorzaken aan de basis van het probleem liggen, 

zoals allergieën, prikkelende stoffen in de neus (bijv. sigarettenrook), een grassprietje 

in de neus of soms zelfs een ontstoken tand. 

De meeste honden die zo af en toe een aanval krijgen kunnen hier prima mee leven. 

Reverse sneezing is meestal geen kwaadaardige aandoening. 

Wel is het belangrijk dat u meldt aan uw dierenarts dat de hond dit soms heeft, want 

er moet zeker onderzocht worden of er geen andere aandoening aanwezig is. Denk 

hierbij aan een afgeplatte luchtpijp (de zogenaamde tracheacollaps) of een 

hartafwijking. 

http://www.dapdevrijheid.be/
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Als u twijfelt of uw hond reverse sneezing heeft, kunt u gaan kijken op You Tube, 

daar vind je allerlei voorbeelden van honden met dit verschijnsel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een 

afspraak (tel. 03 314 87 67). 

   Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen 

wat je van ons vindt op  facebook.com/dapdevrijheid/ 
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