Snuitje zegt nee tegen
antibiotica bij diarree
Elk kind weet dat poep vol zit met bacteriën. Veel volwassenen
hebben de ervaring dat je diarree krijgt door het slikken van antibiotica.
Antibiotica hebben dus invloed op je darmen, maar zijn antibiotica
geïndiceerd bij diarree? Heeft het zin een bacteriekweek
te doen bij diarree?

Antibiotica
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Geringe diarree
Als je ziet hoe vaak honden iets van
straat eten, of drinken uit een vieze
sloot, dan is het verwonderlijk dat
honden niet vaker diarree hebben.
Het lichaam heeft een prima eigen
immuunsysteem en opgelopen schade
herstelt meestal snel. Bij een verder
gezonde hond is een behandeling van
acute diarree meestal niet nodig. De
problemen verdwijnen vanzelf.

Matige diarree
Het wordt vervelender als de hond in
huis poept, pijn heeft bij het poepen
of naast de diarree ook braakklachten ontwikkelt. Ook deze diarree
herstelt meestal vanzelf, maar de
patiënt en zijn baasje kunnen een tijdelijke ondersteuning vaak erg waarderen. De tijdelijke behandeling
bestaat vaak uit voederadditieven als
Finidiar®, Canikur-pro® of medicijnen als salazosulfapyridine, metoclopramide of Cerenia®. Bij dieren
die dreigen uit te drogen, is een infuus nodig. Een makkelijk verteerbaar voer geeft minder ontlasting en
minder diarree. Vaak worden dieren
een keer extra ontwormd en bij
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Giardia is een behandeling met fenbendazol eerste keus.

Ernstige diarree
Bij pups met een Parvo-infectie kan een
tekort aan witte bloedcellen ontstaan.
Om te zorgen dat deze pups niet zieker
worden door een secundair optredende
bacteriële infectie, kan een breedspectrumantibioticum geïndiceerd zijn. Het
antibioticum doet natuurlijk niets aan
het virus en kan mogelijk de diarree
zelfs verergeren, maar dat is niet de
grootste zorg bij deze hondjes. Ook Salmonella kan bij jonge honden leiden
tot een bloedvergiftiging, waarbij een
antibioticum levens kan redden. Gelukkig zijn honden met Salmonella een
zeldzaamheid en worden Nederlandse
pups goed geënt tegen Parvo.
Bij volwassen honden is het acuut
hemorragisch diarree syndroom
(AHDS, voorheen HGE: hemorragische
gastro-enteritis) een beruchte aandoening. AHDS kan gezonde honden binnen een dag op de knieën krijgen: ze
krijgen vanuit het niets ernstige bloederige diarree, geven over met bloedbijmenging en drogen zo snel uit dat de
hematocriet, ondanks het bloedverlies,
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in eerste instantie snel stijgt. De behandeling bestaat uit infuus, veel infuus,
nog meer infuus, uiteraard intraveneus, middelen tegen overgeven en
eten zodra de hond het weer binnenhoudt. Onbehandeld gaat de patiënt
dood. Met de juiste symptomatische
ondersteuning loopt de gemiddelde
hond met AHDS na enkele dagen weer
op eigen pootjes de kliniek uit, en is hij
na een dag of tien weer gezond. Er
wordt veel gespeculeerd over de oorzaak van AHDS. Clostridia zouden volgens de een wel (5) en volgens de ander
geen rol spelen (1). In een studie onder
zestig honden met deze aandoening
maakte het in de uitkomst geen verschil of honden wel of geen amoxicilline en clavulaanzuur kregen (6).

Chronische of recidiverende
diarree
Chronische diarree gaat niet vanzelf
over. Recidiverende diarree komt,
zoals de naam al doet vermoeden,
steeds terug. Korte, tijdelijke of symptomatische behandelingen hebben
geen blijvende invloed. Meestal is een
langdurige, soms levenslange, behandeling geïndiceerd.

