
 

 

 

Mijn hond is drachtig, wat nu? 

De loopsheid 

De loopsheid is de periode dat de teef gedekt kan worden en zwanger kan geraken. 

Buiten de periodes van loopsheid is het niet mogelijk om het teefje te dekken; zij zal 

dit dan ook niet toelaten. 

Het juiste moment van de dekking kan bepaald worden middels bloedonderzoek. De 

eerste bloedname dient dan te gebeuren op de 7de of 8ste dag van de loopsheid. 

Gemiddeld is de teef vruchtbaar rond de 9de à 11de dag van de loopsheid. Bij de 

meeste honden gebeurt de dekking spontaan maar indien dit niet het geval is kunnen 

wij met een zaadafname en een kunstmatige inseminatie toch uw teefje proberen 

zwanger te krijgen. Ook via kijkoperatie kunnen wij het sperma rechtstreeks in de 

baarmoeder injecteren. 

Bepaling van de bevallingsdatum 

Door 7 dagen lang dagelijks zelf een uitstrijkje te maken bij uw hond, beginnend de 

dag na de dekking, kunnen wij na onderzoek van alle uitstrijkjes zeer precies de 

datum van bevalling voorspellen. Dit maakt het gemakkelijker voor u om aanwezig te 

zijn bij de bevalling. De uitleg krijgt u van ons. 

De drachtdiagnose 

De eerste uitwendige symptomen die kunnen duiden op een dracht zijn slechts na 4 

à 5 weken zichtbaar. Wel kunnen we, door middel van echografisch onderzoek op 3 

weken reeds de dracht bevestigen of ontkennen. 

Een bloedtest met 100% zekerheid kunnen we op de 29ste dag uitvoeren. Een 

vroege diagnose is van belang omdat dit een eventuele behandeling mede bepaalt.  

Verzorging van de drachtige hond 

Als U de puppy’s wilt laten komen, dient U enkel te zorgen dat de hond voldoende 

eten (maar niet overvloedig) en uiteraard voldoende vers drinkwater krijgt. Tussen de 



 

 

55e en de 60e dag van de dracht ontwormt U de teef met een goed maar vooral 

veilig ontwormingsmiddel, dat U bij ons kunt komen halen. 

 

De dracht afbreken 

Als U geen puppy’s wenst, zijn er verschillende manieren om de zwangerschap van 

uw hond ongedaan te maken: 

• Operatie: Hierbij wordt de baarmoeder met de puppies erin, inclusief de 

eierstokken verwijderd. De hond wordt achteraf nooit meer loops en kan ook 

geen (ongewenste) pups meer krijgen.  

• Medicamenteus: Afhankelijk van het stadium waarin de dracht zich bevindt, 

kunnen we verschillende medicijnen aanwenden om de dracht te beëindigen. 

Sommige hebben echter nogal veel nevenwerkingen en een overwogen 

beslissing hieromtrent is dus zeker aan te raden. 

 

Aankondiging van de bevalling 

De zwangerschap van een hond duurt gemiddeld 63 dagen(= 9 weken) maar dit kan 

variëren tussen de 57 en 67 dagen. Om te weten wanneer zij juist gaat bevallen, 

begint U rond de 55ste dag van de dracht tweemaal daags de temperatuur te meten 

van de hond (in de aars). Als U merkt dat de temperatuur plots beduidend lager 

(vaak minder dan 37°C) is dan normaal (normaal= tussen de 38° en de 39°C), dient 

U er rekening mee te houden dat zij waarschijnlijk binnen de 12 uur (max. 24) haar 

eerste pup zal werpen.  

Ook kan zij braken, niet willen eten, onrustig zijn, persen en hijgen. Zorg dat de 

werpkist klaar staat en geef haar voldoende drinkwater.  

Het belangrijkste voor een goede bevalling is dat de hond wordt gerust gelaten. Zorg 

dus dat niet de hele familie en buurt komt kijken en de hond probeert te strelen en 

aan te moedigen!!! 

Wat is normaal bij een bevalling? 

Een teefje doet verschillende uren over haar bevalling. Zeker als het de eerste keer 

is dat ze bevalt, kan het gemakkelijk 8-12 uur duren, in extremis nog langer. 



 

 

Het begin van de nakende bevalling (de “arbeid”) ziet U enerzijds door 

veranderingen in het gedrag van uw hond, anderzijds door de verandering van de 

lichaamstemperatuur. Sowieso is het van belang om uw teef rond de vermoedelijke 

bevallingsdatum goed te observeren. 

• Een teef kan op verschillende manieren haar arbeid beleven. Sommigen 

zullen het gevoel hebben dat ze moeten plassen, anderen zullen staand 

persen, weer anderen gaan plat op de grond liggen. Het persen uit zich als 

een toestand waarin de hond niet rondloopt maar stil staat of ligt, haar adem 

in houdt en de buikspieren opspant. De weeën zullen in het begin iets minder 

frequent komen maar naarmate de bevalling dichter komt zal de teef meer en 

meer weeën gaan krijgen.  

• Bij de bevalling is het normaal dat de teef hijgt; dit enerzijds door haar 

bevalling en anderzijds door het feit dat U de warmte lamp al heeft 

aangestoken en het nest dus al voorverwarmd is vòòr de eerste pup komt.  

• De hond mag gerust een half uurtje persen zonder dat er resultaat is. Zeker 

voor de eerste pups is dit zeker niet abnormaal.  

• Ook kan het zijn dat de teef tijdens haar bevalling in slaap valt. Het zal lijken 

alsof de bevalling gedaan is maar niets is minder waar. Na haar 

schoonheidsslaapje doet ze gewoon verder!  

• De teef kan braken tijdens de bevalling en zal doorgaans geen eetlust 

hebben. Enkel vers drinkwater wordt aangeraden en op prijs gesteld. Forceer 

haar niet om te eten en te drinken; ze doet instinctmatig wel wat goed voor 

haar is. 

• De geboorte van de pups gaat vaak gepaard met vochtverlies dat redelijk fel 

groen gekleurd is (en vlekken maakt).  

• De uitgedreven pups hangen vaak nog aan de navelstreng(deze kan zeer 

lang zijn) terwijl ze al volledig uit het geboortekanaal zijn. Soms breekt ze zelf 

als de teef opstaat of knabbelt de kersverse moeder ze door. U hoeft hier niet 

bij te helpen, laat ze maar doen, zorg alleen dat er geen vruchtvliezen over 

de snuit van de pup liggen.  

• Meestal komt er na elke pup een nageboorte (=moederkoek, =placenta). De 

teef zal dit opeten (meestal) en ook dit is normaal. Teveel placenta’s kan 

echter wel wat ongemakkelijkheid en braken veroorzaken. Daarvandaan 

raden wij aan bij heel grote nesten (>6 pups) de overige placenta’s weg te 

nemen. 



 

 

Zorgen voor de pups 

• Juist na geboorte kunt u de pups droogwrijven (niet te voorzichtig) met een 

handdoek. De vliezen worden eventueel van haar snuitje verwijderd en de 

pup wordt bij de moeder teruggelegd. 

• Weeg alle pups net na de geboorte en noteer dit. De komende 4 weken dien 

je alle pups twee maal daags te wegen en zal je zien dat het een redelijke 

constante groeisnelheid heeft. Verminderde groei is een reden om contact op 

te nemen. 

• Hiertoe zal je wel alle pups moeten individueel identificeren teneinde ze uit 

elkaar te kunnen houden.  

• Pups die voldoende gegeten hebben zijn rustig, slapen veel en piepen niet. 

Hongerige pups zullen actief rondkruipen, veel piepen en onrustig zijn. 

• Als de pups twee weken oud zijn worden zij en de moeder ontwormd. 

• De eerste drie weken na de geboorte zal de moeder alle uitwerpselen  van de 

pups opeten.  

• Pups kunnen vanaf drie weken leeftijd worden gevoederd worden met papjes 

van geweekte puppyvoeding naast de moedermelk.  

• De papjes worden droger en droger gemaakt tot de leeftijd van ongeveer 6 

weken; dan eten ze gewoon puppykorrels. 

• Pups worden terug ontwormd, samen met de moeder op 4, 6 en 8 weken 

leeftijd. 

• Vaccin en chip wordt gegeven tussen de 6-7 weken leeftijd. 

 

Mogelijke problemen bij de bevalling 

• Ze perst heel de tijd maar er komen geen pups 

Dringend bellen; het kan zijn dat er pups een verkeerde ligging hebben of niet 

kunnen worden uitgedreven. 

• Ze heeft alle symptomen die wijzen op een beginnende bevalling maar het 

persen blijft uit en er komen geen pups 

Meestal is dit een kwestie van geduld en komt de bevalling toch wel op gang. Als dit 

niet het geval is of U bent erg ongerust, belt U ons gerust op. Maak dat de omgeving 

van de hond rustig is. 



 

 

• Mijn hond is uitgerekend maar er verandert niets 

Mogelijks hebt U zich vergist van dekkingsdatum. Eventueel kan het ook zijn dat de 

pups dood zijn ofwel dat de hond toch nog een paar dagen tijd nodig heeft. Indien de 

hond langer dan 67 dagen drachtig is, neemt U best contact op. 
• Er zijn al pups geboren maar nu komt er niets meer en de teef perst ook niet 

meer 

Mogelijks zijn alle pups geboren. Ook kan het zijn dat er de teef een rustpauze inlast 

en zelfs een paar uur slaapt. Na een bevalling is het altijd het best om de hond een 

injectie te laten geven om de baarmoeder te laten samen trekken. Hierbij wordt de 

hond toch altijd eerst onderzocht op eventuele achtergebleven pups. Het kan echter 

ook zijn dat de teef te moe is om nog verder te doen. Om hier een onderscheid te 

maken, neemt U best contact op. 

• De hond is ongemakkelijk, er komen geen of heel weinig pups en de uitvloei 

is donkergroen tot zwart gekleurd 

Dit is meestal dringend: de pups zijn op dit ogenblik mogelijks aan het sterven in de 

baarmoeder omdat de nageboorte reeds loskomt. We zien dit soms weleens bij 

bevallingen die erg lang duren.  

Na de bevalling 

Juist na de bevalling is het aangewezen om de pups en de moeder te laten 

onderzoeken. 

Bij de pups wordt gekeken naar hart –en longproblemen, navel, gehemelte, geslacht, 

aangeboren afwijkingen en uitzicht. De moeder wordt voornamelijk onderzocht op 

mogelijk achtergebleven pups en zij zal een injectie krijgen om de baarmoeder te 

laten samentrekken. Ook worden de melkklieren betast en bekeken. Op dit moment 

kunt u ook alle vragen stellen die U mogelijks nog heeft. 

De werpkist 

Het nest van de pups (werpkist) is een houten bak (+/- 1½*1½ m²) waarbij er aan de 

binnenkant rondom een lat van 10 cm breed is bevestigd op 15 cm hoogte. Dit om te 

voorkomen dat de moeder de pups dooddrukt bij het gaan liggen. Als 

bodembedekking kunnen handdoeken, kranten of synthetische schapenvellen 

gebruikt worden. Denk er wel aan dat het alle dagen moet ververst worden. 



 

 

Pups die te warm hebben zullen niet onder de lamp maar aan de zijkant gaan liggen; 

dit is een teken dat je de lamp iets hoger moet hangen. 

 

Hopelijk heeft deze samenvatting U een beetje kunnen geruststellen en kijkt U uit 

naar de 

bevalling van uw hond. Voor verdere vragen houden wij ons ten allen tijde 

beschikbaar en wij raden U aan om niet te veel boeken te lezen hieromtrent en U 

ook niet te veel te laten leiden door de goed bedoelde adviezen van kennissen en 

familie en kwekers. 

Indien U twijfelt over welk probleem dan ook of als er problemen rijzen tijdens de 

bevalling, aarzel niet om ons te verwittigen, ook als dit in het weekend of ‘s nachts 

valt; als U te lang wacht kan het reeds te laat zijn! 

 

Daarvandaan hieronder nogmaals ons telefoonnummer: 

09/380.89.45 

VEEL PLEZIER MET DE PUPPY’s!!! 

 


