Hoe komt de dierenarts tot
DE DIAGNOSE EPILEPSIE
bij uw hond?
De meeste honden met epilepsie hebben
primaire epilepsie3. Op alle andere vlakken zien
deze honden er perfect gezond uit.
Primaire epilepsie kan voorkomen bij alle honden en
op elke leeftijd, maar het komt vaker voor bij jonge
rashonden. De meeste honden hebben een eerste
aanval wanneer ze tussen de 1 en de 5 jaar oud zijn2.
Het is mogelijk dat uw dierenarts reeds tot de
diagnose ‘epilepsie’ komt op basis van de medische
voorgeschiedens, een medisch onderzoek en een
standaard bloedonderzoek. In sommige gevallen zal uw
dierenarts u aanraden om bijkomende onderzoeken
te laten uitvoeren om zo de diagnose te bevestigen.

Epilepsie hoeft niet tussen

U EN UW HOND te komen
Er zijn 1000 redenen waarom u van uw hond
houdt. Laat epilepsie u daar geen enkele van
ontnemen. Met de juiste behandeling kan
uw hond weer gelukkig zijn en kan u verder
genieten van zijn fijne gezelschap.

KOM MEER TE WETEN
OVER EPILEPSIE BIJ
UW HOND
en geniet van een gelukkig
leven samen

reden 125: hij stopt zijn neus graag in je zaken.

Behandeling van epilepsie

Elke hond is anders en de aard en ernst van de epilepsie
kan verschillen. Uw dierenarts kan u vertellen hoe u deze
aandoening het beste onder controle kan houden. Bij het
geven van medicatie zijn vooral de volgende zaken erg
belangrijk:

• Geef de medicatie dagelijks en op regelmatige
tijdstippen.
•S
 top de medicatie nooit zonder uw dierenarts te
raadplegen.
• Ga regelmatig op controle bij uw dierenarts zodat
hij/zij de gezondheidstoestand van uw hond kan
evalueren en zo nodig de behandeling aanpassen.

Wil u meer leren over epilepsie bij honden,
surf dan naar www.epilepsie-hond.be of
praat erover met uw dierenarts.
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Er bestaan 1000 redenen om van
uw hond te houden.
Ze zijn allemaal even belangrijk!
Een publicatie van

© 2013 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

V.U.: Mark Connolly 2013/051

Met een beetje kennis
over epilepsie KAN U MET
VERTROUWEN DE TOEKOMST AAN
Net als bij mensen komt epilepsie bij honden vrij
vaak voor: tot 5 honden op 100 kunnen epilepsie
hebben1. Gelukkig bestaan er goede behandelingen
voor deze aandoening.
We spreken pas van epilepsie
als er zich meerdere aanvallen
voordoen. Deze aanvallen
zijn het gevolg van een overmatige
elektrische activiteit in de hersenen2.
Epilepsie kan in grote lijnen worden
onderverdeeld in 2 categorieën:
Primaire epilepsie
Er kan geen onderliggende oorzaak voor de aanvallen
worden gevonden.
Secundaire epilepsie
Er is een medisch aantoonbare oorzaak voor de
aanvallen (bv. infecties, tumoren, hoofdletsels,
vergiftigingen,…).
Epileptische aanvallen komen in veel verschillende
vormen voor. In milde gevallen manifesteert een aanval
zich bijvoorbeeld enkel door een licht trillen van de lip van
de hond. Bij hevige aanvallen daarentegen kan een hond
op de grond vallen en wilde trapbewegingen maken met
zijn poten. Als een hond eenmaal een aanval heeft gehad
kan het dagen, weken of zelfs maanden duren voordat
hij weer een nieuwe aanval krijgt. In sommige gevallen
krijgt de hond nooit meer een aanval.
Meestal is epilepsie een levenslange aandoening.
U moet de moed echter niet laten zakken! Door nauw
samen te werken met uw dierenarts kan u de aanvallen
onder controle houden en verder genieten van het
gezelschap van uw hond.

Weet wat u kunt verwachten
VóóR, TIJDENS EN NA een aanval
Hoewel alle aanvallen verschillend zijn, kunnen we
meestal de 3 volgende fasen onderscheiden:

FASE 1
Gedragsveranderingen bij uw hond voorafgaand aan de
aanval
Vóór de aanval merkt u misschien veranderingen op in uw
hond zijn/haar:
•B
 ewegingen: zoals heen en weer lopen of likken van de
lippen
•L
 ichaamsfuncties: zoals kwijlen of plassen
•G
 emoedsgesteldheid: zoals janken, blaffen of verstoppen
(onrust)

FASE 2
De aanval
Meestal begint een aanval met een verstijving van
de spieren. Vervolgens kan uw hond op zijn/haar zij
vallen met uitgestrekte poten en een opgeheven kop.
Mogelijks gaat dit gepaard met trappende bewegingen
van de poten (‘fietsen’). De meeste honden ademen
zwaarder en sneller. Ze kunnen ook geluiden beginnen
maken of spontaan plassen/zich ontlasten.

FASE 3
Veranderingen bij uw hond na de aanval
Als de aanval voorbij is kan uw hond een tijdje
bewegingloos op de grond blijven liggen voordat hij/zij
weer probeert op te staan. De meeste honden vertonen
ook gedragsveranderingen die minuten tot dagen
kunnen duren, zoals bijvoorbeeld:
• Desoriëntatie en wankelend stappen
• Overmatige honger en dorst
• Ontregelde darm- en/of blaasactiviteit

WEES GOED VOORBEREID:
Leer wat u kunt doen als uw
hond een aanval heeft
Primaire epilepsie is niet te genezen. Zelfs als uw
hond op medicatie staat, kan hij/zij af en toe nog een
aanval hebben. Blijf rustig en volg de onderstaande
aanwijzingen op. Op deze manier kan u uw hond het
beste helpen. Neem na een aanval contact op met
uw dierenarts indien nodig.
Zorg ervoor dat uw hond zich niet kan
verwonden.
Haal voorwerpen weg waar uw hond tegenaan kan
botsen (tafels of stoelen, maar ook kabels waar hij/zij
in verstrikt kan raken). Probeer NIET de kop van uw
hond vast te houden of zijn/haar tong uit de muil te
halen. Honden slikken hun tong niet in, maar kunnen
u wel per ongeluk bijten.
Verwijder “zintuiglijke prikkels”.
Creëer een donkere en stille omgeving door de
televisie uit te zetten, de gordijnen te sluiten, de
lichten uit te doen en, indien mogelijk, andere dieren
of kinderen uit de kamer te halen.
Registreer de tijdsduur van de aanval.
Een aanval duurt meestal een paar seconden tot
enkele minuten. Neem onmiddellijk contact op met
uw dierenarts indien:
• De aanval langer duurt dan 5 minuten.
• Uw hond meerdere aanvallen heeft gehad op één
dag.
Houd een epilepsie dagboek bij en leg de aanvallen
vast op film.
Door een dagboek bij te houden en de aanvallen
te filmen kan u uw dierenarts erg waardevolle
informatie bezorgen bij uw volgende bezoek. Op
basis van deze informatie kan uw dierenarts de
meest geschikte behandeling kiezen voor uw hond.

