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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 38
STEMBANDVERLAMMING BIJ DE HOND
Wat is het?
Stembandverlamming (of ‘larynxparalyse’) brengt met zich mee dat de stemspleet bij
het uitademen van de hond onvoldoende open gaat staan. Daardoor krijgt hij
onvoldoende lucht naar binnen. Dit komt door slecht werkende spieren ter hoogte
van het strottenhoofd of door een foute bezenuwing van deze spieren.

Wat zijn de typische klachten?
-

Een veranderd stemgeluid (de blaf klinkt anders); in vergevorderde gevallen
blaft de hond zelfs niet meer.

-

Kokhalzen of proesten tijdens het eten en drinken.

-

De ademgeluiden zijn te uitgesproken (normaal hoor je een hond geen
ademgeluiden maken, tenzij een kortneuzig ras zoals de Engelse bulldog). Dit
noemen we “stridor”.

-

In vergevorderde gevallen: blauwverkleuring van de tong en flauwvallen.

-

Het lijkt wel alsof de keel wordt dichtgeknepen bij het inademen.

Bij welke honden komt het voor?
Meestal gaat het om oude honden van grote rassen (labrador, golden retriever,
bouvier enzovoort.
Waarom de spieren van het strottenhoofd slecht gaan werken weten we (meestal)
niet. Soms gaat het om een spier- of zenuwziekte, maar dan zijn er meestal ook
elders in het lichaam problemen.
Hoe verloopt de aandoening?
Het wordt steeds erger en erger, met ten slotte verstikking en de dood tot gevolg. Dit
proces kan heel traag verlopen, maar soms ook sneller.
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Welke aandoeningen kunnen gelijkaardige klachten geven?
-

Tumoren in de buurt van het strottenhoofd.

-

Hartaandoeningen.

-

Het kortsnuitigen-syndroom bij de bulldog-achtigen: door een combinatie van
smalle neusopeningen, grote tonsillen, een lang zacht gehemelte en een
nauwe luchtpijp krijgen deze dieren het ook soms lastig om normaal te
ademen. (zie adviesbrief 45)

-

Longziekten.

-

Een te traag werkende schildklier en hierdoor een verminderde spier- en
zenuwfunctie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Eerst voeren we een uitgebreid lichamelijk onderzoek om te zien of er geen hart- of
longprobleem bestaat (inclusief röntgen opnames van de borstholte). Een
bloedonderzoek moet een schildklierprobleem uitsluiten en als dat allemaal OK is,
gaan we de keel grondig inspecteren. We kijken dan of de stemspleet tijdens de
inademing voldoende opent.

Hoe gaan we deze aandoening behandelen?
•

In milde gevallen van larynxparalyse kunnen medicamenten
(kalmeringsmiddelen en zwelling verminderaars) al veel oplossen. Daarbij
moeten we ook streven naar een optimaal lichaamsgewicht en een
aangepaste levensstijl: geen stress, opwinding, rustig aan doen met warm en
vochtige weersomstandigheden. De halsband vervangen we door een
borsttuig!

•

In ernstiger gevallen van larynxparalyse moet in acute situaties eerst
gestabiliseerd worden met zuurstoftoediening, afkoeling, zwellingremmers.
Soms brengen we een buisje in de keel of maken we een tijdelijke opening in
de luchtpijp.

•

Na stabilisatie is chirurgie meestal noodzakelijk. Hierbij wordt meestal een
hechting geplaatst in het kraakbeen van het strottenhoofd om de stemspleet in
een open stand te fixeren. Vaak is operatie van alleen de meest aangetaste
kant voldoende om de hond een goede kwaliteit van leven te bieden..

•

Soms gaan we een stukje kraakbeen van het strottenhoofd en een stukje
stemband wegnemen om zo een betere opening van de luchtpijp te verkrijgen.
Bij deze methode wordt ook een tijdelijke opening gemaakt in de luchtpijp met
een buisje voor een paar dagen om zo de hond goed te kunnen laten ademen.
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Tot besluit
Stembandverlamming vermindert de levenskwaliteit van je hond en wordt geleidelijk
aan erger, uiteindelijk in die mate dat je hond kan verstikken. Als je de symptomen
herkent, laat je hond dan door de dierenarts onderzoeken. Als je er snel bij bent, kan
je een chirurgische ingreep wellicht nog vermijden. Ook als het geen
stembandverlamming blijkt te zijn, is een bezoekje zinvol, want ook de andere
aandoeningen die gelijkaardige symptomen geven vragen om behandeling.

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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