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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 35 

DEMENTIE BIJ DE HOND 

              
Dementie of hersenveroudering komt ook voor bij de hond.  

Waaraan merkt u dat uw hond begint te dementeren? 

Denk aan dementie bij volgende verschijnselen: 

• Desoriëntatie: de hond weet de weg naar huis niet meer, lijkt in een onbekende 

omgeving verloren te zijn (later ook in een bekende omgeving…); loopt soms 

doelloos rond of gaat ijsberen; 

• herkent kennissen niet meer en later ook de eigenaar niet meer; 

• staat naar de muur te staren of staat tegen de scharnierkant van de deur als hij 

vraagt om naar buiten te gaan 

• de hond heeft geen ruimtelijk inzicht meer; hij probeert door te nauwe doorgangen 

te geraken en zit regelmatig klem; 

• de hond  reageert minder op aanhalen, vraagt niet meer om aandacht, wil minder 

spelen en begroet de eigenaar niet meer als hij thuiskomt; 

• er is een verstoord slaappatroon: de hond dwaalt ’s nachts door het huis en begint 

’s nachts zomaar te blaffen; slaapt vaak meer overdag en minder ’s nachts. 

• de hond is niet meer zindelijk: hij geeft niet meer aan dat hij buiten moet; heeft 

regelmatig “ongelukjes” in huis. 

 

Uw dierenarts kan helpen 

Als u vermoedt dat uw hond dementie heeft, is het belangrijk dit te melden aan de 

dierenarts. 

Wij gaan eerst checken of er zeker geen andere ziekte aan de basis van deze 

verschijnselen ligt. Zo kunnen lever-, nier- of schildklierproblemen ook 

gedragsveranderingen geven. Incontinentieproblemen kunnen ook voorkomen 

zonder dat de hond dement is en dan kunnen we hier zeker iets aan doen. 

Oude honden met gewrichtspijnen kunnen wegens die pijn uiteraard ook afwijkend 

gedrag vertonen. Die pijn moet dan snel aangepakt worden. 
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Eens de diagnose “dementie” is gesteld, gaan we in samenspraak met de eigenaar 

proberen het leven van zijn oude kameraad nog zo aangenaam mogelijk te maken.  

Dit kan gaan van speciale voeding tot medicatie die de nachtrust bevordert of die de 

doorbloeding van de hersenen verbetert. Opgepast voor dat laatste: handel nooit op 

eigen houtje, het doet soms meer kwaad dan goed ! 

Hou er ten slotte ook rekening mee dat u de wandelingen best op bekend terrein 

maakt en dat u in huis zo weinig mogelijk veranderingen aanbrengt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

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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