
MEER 
FIJNE 
MOMENTEN 
SAMEN

Uw hond heeft een hartaandoening.  
Het leven stopt echter niet na deze diagnose. 
Integendeel, met de juiste opvolging en 
behandeling kan u nog veel plezier beleven 
aan uw trouwe viervoeter. Hoe u hierbij kan 
helpen, leest u in deze brochure.

HOE U UW HOND KAN HELPEN
Door het volgen van enkele eenvoudige 
richtlijnen kan u het leven van uw hond zo 
comfortabel mogelijk maken:

 Regelmatige maar lichte inspanning

 · Bv. meerdere korte wandelingen per dag i.p.v. één 
lange wandeling.

 Vermijd overgewicht & te veel zout

 · Geen extra’s zoals koekjes en ‘snacks’ (chips, kaas,...).

 · Uw dierenarts kan u een specifiek dieetvoer aanraden.

 Meet de ademhalingsfrequentie van uw hond

 · Dit is de beste manier om hartfalen zo vroeg mogelijk 
op te sporen. Uw dierenarts kan u hier meer uitleg 
over geven.

 Wees alert voor veranderingen

 · Maak een afspraak met uw dierenarts indien het 
gedrag, de eetlust of de algemene fitheid van uw 
hond wijzigt. 

DE VOLGENDE ZAKEN ZIJN ESSENTIEEL VOOR 
HET SUCCES VAN DE BEHANDELING

•	 Geef uw hond ELKE DAG de voorgeschreven 
medicatie, ook wanneer uw hond weer beter wordt.

•	 WIJZIG OF STOP DE MEDICATIE NOOIT zonder 
eerst uw dierenarts te raadplegen.

•	 Een hartaandoening kent een progressief verloop. 
Ga daarom REGELMATIG OP CONTROLE bij uw 
dierenarts. 

Meer informatie vindt u op: 
www.Heart2Heart.be 

BEHANDELING VAN HARTFALEN

 Inodilator

Werkt rechtstreeks in op het hart & de bloedvaten:

•	 Door de grote bloedvaten open te zetten wordt 
het gemakkelijker voor het hart om bloed rond te 
pompen.

•	 Door zijn werking op de hartspiervezels zal het hart 
efficiënter kunnen pompen.

 Diureticum (‘plaspil’)

Bij een hond met hartfalen stapelt er zich vocht op in de 
longen. Een diureticum werkt vochtafdrijvend zodat de 
longen weer ‘droog’ komen te staan.

 Remmers van het RAAS

Remmen de schadelijke effecten van een langdurige 
activatie van het belangrijkste compensatiemechanisme 
van het lichaam (RAAS). Op indirecte wijze wordt zo de 
druk op het hart verminderd.
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Een hartaandoening kan spijtig genoeg niet 
worden genezen. Maar er is ook goed nieuws: 
dankzij de juiste behandeling - afgestemd op de 
individuele behoeften van uw hond - kan u nog 
vele fijne momenten samen beleven! Hieronder 
vindt u een samenvatting van de meest gebruikte 
geneesmiddelen:



TWEE VEEL VOORKOMENDE HARTAANDOENINGEN

  Lekkende 
hartkleppen

Verzwakte  c
hartspier

VAN HARTAANDOENING 
NAAR HARTFALEN

Mitralisklep insufficiëntie
 Meest voorkomende hartaandoening.
 Voornamelijk bij kleine rassen.
 Bij elke hartslag lekt er bloed. Dit is met 
een stethoscoop hoorbaar als een hartruis.

Normale klep 
Glad en effen. Bij 
sluiting laat ze geen 
bloed door.

Zieke klep
Dik en oneffen, waar-
door ze niet meer mooi 
sluit. Bij elke hartslag 
zal er bloed ‘lekken’ 
tegen de normale 
bloedstroom in. 

Beide hartaandoeningen hebben een 
verschillende oorzaak. Het gevolg is echter 
hetzelfde: door de verminderde werking 
kan het hart het bloed niet meer efficiënt 
rondpompen. 

Aanvankelijk kan het lichaam dit nog 
compenseren. Naarmate de ziekte vordert, 
zullen deze compensatiemechanismen 
tekort schieten. 

De typische symptomen van hartfalen 
worden zo steeds duidelijker:

Bij deze aandoening  
verzwakken de hartspiervezels

 De hartwand wordt steeds dunner en zwakker.
 Het hart zelf wordt steeds groter.

Dilatorische cardiomyopathie
 Tweede meest voorkomende 
hartaandoening.

 Voornamelijk bij grote rassen.
 Vaak is een RX of echo nodig om tot een 
diagnose te komen.

Verstoorde bloeddoorstroming Verminderde pompwerking

Kortademig

Rusteloos 
 (vooral ’s nachts)

Flauwvallen    

Bemoeilijkte 
ademhaling

Suf, minder 
levendigHerhaaldelijk 

hoesten 
(vooral ’s nachts)

Verminderde 
eetlust

Verminderd  
uithoudings- 
vermogen

Maak een afspraak 
met uw dierenarts 

indien u (één van) deze 
symptomen opmerkt. 
Het kan nodig zijn een 
behandeling te starten 

of te wijzigen.


