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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 51 

HYPOTHYROÏDIE (TE TRAAG WERKENDE 

SCHILDKLIER) BIJ DE HOND 

              
 
Wat is de schildklier? 

De schildklier is een klein orgaantje in de halsstreek, langs beide kanten van de 
luchtpijp. De klier zorgt voor de aanmaak en de vrijstelling van het schildklier-
hormoon. Dit hormoon regelt het metabolisme (stofwisseling) in het lichaam en is dus 
van groot belang voor de gezondheid. Om het schildklierhormoon aan te maken is 
jodium nodig. 

 

Wat gebeurt er bij hypothyroïdie? 

De aandoening komt voornamelijk voor bij honden van middelbare tot oudere leeftijd. 

Heel zelden is het een aangeboren probleem. Er treedt een afbraak van het normale 

schildklierweefsel op. Meestal gaat het om een auto-immuunprobleem: lichaamseigen 

cellen vallen dan de schildklier aan en maken haar kapot.  De afbraak van de schildklier 

kan ook veroorzaakt worden door een tumor, maar dat komt minder voor.  

Bij hypothyroïdie is de schildklier niet meer in staat om voldoende schildklierhormoon 

te produceren. Als resultaat hiervan gaat het metabolisme omlaag. De gevolgen 

hiervan zijn: 

• lethargie (sloomheid) 

• toename in lichaamsgewicht 

• huidproblemen: haaruitval, soms jeuk als gevolg van huidinfecties, schilfers of 

vettige vacht 

• een tragere hartslag, een zwakkere pols 

• zeldzamer: manken, verlamming van de aangezichtszenuw, scheve kopstand. 

Vaak worden deze klachten toegeschreven aan het ouder worden van de hond, maar 

soms is er dus meer aan de hand! 
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Hoe stellen we de diagnose? 

Als we hypothyroïdie vermoeden bij de hond, voeren we een bloedonderzoek uit. In 

de eerste plaats wordt het schildklierhormoon T4 bepaald. Als dit normaal is, heeft de 

hond hoogstwaarschijnlijk geen hypothyroïdie. Is T4 gedaald, dan wordt een tweede 

hormoon, TSH bepaald. Is het TSH gestegen, dan is de diagnose bevestigd. Bij een 

kwart van de honden met hypothyroïdie is het TSH-gehalte toch normaal. Als we dan 

een sterk vermoeden hebben dat de hond toch hypothyroïd is, kan er ter bevestiging 

een ‘scintigrafiescan’ plaatsvinden. 

 

Kunnen we hypothyroïdie behandelen? 

Ja! De schildklier zelf is niet meer te herstellen, maar we kunnen wel 

schildklierhormoon toedienen in tabletvorm. Zo kan een hond met hypothyroïdie een 

perfect normaal leven leiden en even oud worden als zijn gezonde soortgenoten. De 

tabletten dienen tweemaal daags toegediend te worden. Binnen 2 weken zullen de 

meeste honden al een pakker fitter zijn. De eerste 8 weken gaat de hond nog wel 

overmatig ruiven (en soms ook jeuk hebben), daarna treedt er duidelijk verbetering op 

in de vachtkwaliteit. Na 4 tot 8 weken wordt een eerste bloedcontrole ingepland om te 

kijken of de dosering van de medicatie correct is. Eens de juiste dosis in het bloed 

bereikt is, volstaat een controle om de 6-12 maanden.  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

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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