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Anaalklierproblemen:

Wat zijn anaalklieren?
Elke hond en kat heeft ter hoogte van de anus twee anaalklieren. Wanneer we de anus van
een hond/kat vergelijken met een klok en de staart als 12u nemen, dan zijn de klieren gelegen op 4
en op 8u. De uitgang van deze klieren bevindt zich in de sluitspier van de anus. Deze klieren
produceren een niet-welriekende secreet, dat meestal geel tot grijs gekleurd is. Meestal worden de
anaalklieren geledigd bij het maken van stoelgang of bij stress situaties waarbij de sluitspier van de
anus wordt samengenepen.

Wat voor functie hebben de anaalklieren bij hond/kat?
Bij de hond werden de klieren geledigd voor de roedel te verwittigen van gevaar. De
specifieke geur van het anaalkliersecreet werd eveneens gebruikt voor het territorium af te bakenen
van de hond en de kat.

Waarom zijn er zoveel problemen met de anaalklieren?
Vroeger bestond de voeding van de honden en katten vooral uit vlees. Hierdoor hadden ze
een zeer harde stoelgang en werden de klieren door het samentrekken van de anus geledigd. Door
de verandering van voeding is hedendaags de stoelgang iets platter door de aanwezigheid van
groenten in de voeding. Dit heeft als gevolg dat de anaalklieren onvoldoende worden geledigd, met
opstapeling van secreet tot gevolg. Door deze opstapeling is dekans op infecties zeer groot. Meestal
gaat het hier over een gistinfectie, veel minder voorkomend is de bacteriële infectie.

Zijn er verschillende gradaties in anaalklierproblemen?
Er zijn verschillende gradaties:
1. De anaalklieren raken overvol door een onvoldoende lediging. De hond/kat gaan het
aanvoelen als een 2 dikke puisten aan hun poep.
2. Wanneer de anaalklier overvol geraakt, geraken ze vaak ontstoken. Het secreet wordt dan
gele etter, al dan niet gemengd met bloed.
3. Wanneer de ontsteking niet op tijd wordt behandeld, bestaat de kans dat dit “abces” van
opgehoopt secreet gaat fistuleren met een holte naast de anus, waaruit vuil loopt, tot
gevolg.

Hoe herken ik een anaalklierprobleem bij mijn hond/kat?
-

De hond/kat heeft niet de mogelijkheid om bij de anaalklieren te geraken. Door de pijn
en jeuk zien we vaak dat de hond/kat met hun poep over de grond beginnen te schuiven,
ook wel gekend onder de benaming “ Sleetje rijden”. Door het uitvoeren van dit gedrag
wordt de jeuk eraan onderdrukt.

-

Vaak zien we dat de hond/kat alle haren uittrekken of kapotbijten rond de staartbasis,
soms zelfs tot bloedens toe.

Welke behandeling kan er worden ingesteld om mijn hond/kat van dit probleem af te helpen?
Na een klinisch onderzoek en het uitknijpen van de anaalklieren wordt de aard van de
behandeling bepaald.

-

Is het secreet gezond grijs-achtig, bevat het geen vlokken etter of bloed en is de
anaalklier niet pijnlijk, wordt er geen behandeling ingesteld;

-

Is het secreet ongezond met etter- en bloedbijmening of zijn er reeds fistels aanwezig,
wordt de hond/kat op een antibioticumkuur geplaatst. Controle na het beeindigen van
de kuur is belangrijk!

-

Wanneer de hond/kat regelmating last hebben van overvolle anaalklieren, al dan niet
met ontsteking, kunnen de klieren best eens gespoeld worden. Dit gebeurt meestal
onder volledige verdoving.

Hoe gaat de operatie: ‘Verwijderen van de anaalklieren’ in zijn werk?
Voorbereiding
Voor een operatie wordt de hond/kat best ’s morgens nuchter binnengebracht.Het
eten wordt best om 22u de dag voor de operatie weggenomen, zodat hij/zij minstens 10-12u
niet meer heeft gegeten. Drankopname is toegestaan tot ongeveer 1u voor de operatie.
Wanneer de hond/kat zou gegeten of gedronken hebben, bestaat de kans op een ontsteking
van de luchtwegen bij aspiratie van het uitgebraakte voedsel. Sommige geneesmiddelen die
worden toegediend om de hond onder narcose te brengen hebben als nevenverschijnsel
braken. Na een algemeen onderzoek wordt de hond lichtjes verdoofd in uw bijzijn en wordt
er een katheter in de voorpoot geplaatst. Via deze weg wordt dan het verdovend middel,
waardoor de hond zal slapen, geinjecteerd. Hierna kan worden overgegaan op gasanesthesie.
De kat wordt via een subcutane injectie in slaap gebracht. Voor de operatie krijgt de
hond/kat pijnstillers en antibiotica toegediend.
De detartratie zelf

Eenmaal de hond/kat goed slaapt wordt de huid rond de anus geschoren en ontsmet.
Wanneer dit zorgvuldig gebeurd is, worden de anaalklieren uitgespoeld met een
ontsmettingsmiddel en wordt er een canule in de anaalklier geplaatst. Deze canule gaat
ervoor zorgen dat we de volledige anaalklier tijdens de operatie kunnen lokaliseren en
verwijderen. Na het verwijderen wordt de onderhuid en huid gehecht.
Recovery
De hond/kat zal na de operatie naar de recovery-ruimte worden overgebracht,
waardat hij/zij rustig kan wakker worden en er een lamp is voorzien om de temperatuur op
peil te houden. Eenmaal wanneer hij/zij goed wakker is, wordt de katheder verwijderd en
krijgt hij/zij de mogelijkheid om te drinken. Vanaf dat moment is het mogelijk om uw
hond/kat te komen ophalen.

Moet er thuis veel nazorg gebeuren?
De avond van de operatie mag men de hond/kat een kleine hoeveelheid eten geven, en de
volgende dag mag de routine betreffende de voeding weer aanvatten. Afhankelijk van de staat van
de anaalklieren wordt de hond/kat op antibiotica gezet.

