
 
 
 

Kennelhoest 
 
Wat is het? 

Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectieziekte 
aan de voorste luchtwegen, met name de keel. De 
besmetting vindt plaats via speeksel. Op plaatsen 
waar meerdere honden in een beperkte ruimte bij 
elkaar zijn en waar veel geblaft wordt (= speeksel 
rondsproeien), kan de ziekte zich snel verspreiden. 
Ook op de hondenschool, in een pension of asiel  
kan dit gebeuren. Kennelhoest is niet besmettelijk 
voor mensen. 
 
Hoe merk je het? 

De meeste honden met kennelhoest zijn levendig, 
eten gewoon en hebben geen koorts. Op het 
moment dat de hond wat druk voelt op de luchtpijp 
of keel (bijvoorbeeld als hij trekt aan de lijn) hoest of 
kucht hij heel gemakkelijk. Tussendoor heeft hij een 
droge, blaffende hoest of echte hoestaanvallen. Dat 
laatste is vooral ’s morgens vroeg het geval. Zo’n 
hoestbui eindigt vaak in een braakachtige 
beweging. Soms wordt hierbij wat wit/geel schuimig 
slijm opgegeven. Als de kennelhoest heviger wordt, 
krijgt de hond koorts, is hij lusteloos en eet hij 
slecht. Zoals de naam misschien doet vermoeden 
heeft Kennelhoest dus niets te maken met het feit 

dat je hond in een kennel woont buiten of binnen in 
een huis. 
 
Wat kun je eraan doen? 

Bij het eerste vermoeden ga je naar de dierenarts. 
Is het inderdaad kennelhoest? Houd de hond dan 
weg bij andere honden. Geef hem veel rust, vermijd 
opwinding en zorg ervoor dat hij in een tochtvrije 
ruimte verblijft. 
 

Welke honden krijgen het? 

In principe kan iedere hond besmet worden, maar 
de honden met minder weerstand lopen een groter 
risico. Denk aan pups, jonge honden, oude en zieke 
honden. Bij deze groep kan kennelhoest eerder 
ernstige vormen aannemen en is voorzichtigheid 
geboden. Bij volwassen, gezonde honden blijft 
kennelhoest vaak beperkt tot wat hoesten en 
proesten. Blijf echter altijd alert op eventuele 
complicaties! 
 
Is het te voorkomen? 

Er bestaat een inenting tegen kennelhoest. Bij veel 
hondenuitlaatservicebedrijven, dagopvang en/of 
pensions is die verplicht als je je hond daar 
onderbrengt. De inenting blijkt echter niet altijd 
afdoende, omdat verschillende virussen en mogelijk 
een bacterie een rol spelen, en desbetreffende 
virussen verschillende vormen kennen. Een 
vergelijkbaar verschijnsel kennen we bij de griepprik 
voor mensen. Deze is ook niet werkzaam tegen alle 
soorten griep. 
 
Kennelhoest? Dan géén training! 

Heeft jouw hond kennelhoest dan kun je niet met je 
hond naar de training komen maar meld s.v.p. wel 
direct bij je trainer dat je hond kennelhoest heeft. 
Het is voor ons namelijk belangrijk om te weten 
wanneer kennelhoest de kop opsteekt. We kunnen 
andere cursisten dan waarschuwen alert te zijn op 
de symptomen. Op die manier kan worden 
voorkomen dat kennelhoest zich via ons 
trainingsveld verspreidt. Je bent weer welkom zodra  
de ziekte is geweken (meestal na ongeveer 3 
weken). 

 
 


