
Honden vechten in 1 roedel 

Lang verhaal, de laatste up-date staat onderaan de pagina’s (doorscrollen naar beneden) 

Een  roedel honden bij elkaar hebben is leuk, geweldig om te zien hoe ze met elkaar omgaan, ze 

spelen, slapen en knuffelen met elkaar, net een groep wolven. 

maar het heeft ook grote zorgen, zo nu ook bij mij. 

Ik heb een roedel van 8 honden allemaal Oudduitse herders, 5 teven en 3 reuen, waar ik zo nu en 

dan een nestje pups mee fok. 

2 honden (1 reu en 1 teef)  heb ik in een grote buitenkennel. 

5 honden (1 reu en  4 teven) heb ik bij elkaar in huis lopen, en de jonge reu zit apart in een binnen 

kennel, die kan niet bij de groep. 

In de grote groep van 5 honden zitten Eron mijn dekreu 

oudste teef Takoda  is 6 jaar en de alfa van deze groep 

dan Imala een teefje van 3 jaar 

Cha’ Risa een teefje van 1,5 jaar 

en Inca is een teefje van 2 jaar  

Inca is de laagste in rangorde, maar ook met haar wilde ik een nestje fokken, 

Inca is een heel zachtaardig hondje die liever  een confrontatie met andere honden uit de weg gaat. 

wel is ze heel aanhankelijk en in de groep is ze erg speels met de andere jonge teven. 

Ik heb haar laten dekken door mijn eigen dekreu. 

en na de loopsheid heb ik haar weer in de groep gedaan, dit ging goed, ze ging weer vrolijk spelen 

met de andere teven en ze was blij de reu ook weer te zien. 

Toch ging het op de morgen van 10 juli 2012 ging het behoorlijk fout in mijn roedel. 

ik was even een half uurtje weg, en toen is er een gevecht ontstaan, waarbij Inca gepakt is, 

op het moment dat ik terug kwam, lag ze bij de deur in shock, ze trilde helemaal, overal lagen 

plukken vacht, bloed, urine en ontlasting. 

Mijn eerste reactie was om de andere honden bij Inca weg te halen, dus heb ik de andere honden 

naar buiten gedaan. 

vervolgens ben ik bij Inca gaan kijken,  ze was inmiddels onder de eettafel gekropen. 

Inca had op dat moment goede oogreflexen, en een goede polsslag. 

wel zag ik wat bloed aan haar poten. 

ik heb de dichtstbijzijnde dierenarts gebeld en een collega die me kon helpen om Inca te vervoeren 

naar de dierenarts. 

Bij de dierenarts aangekomen, hebben we de wonden bekeken, Inca had vooral wonden aan haar 

voorpoten, op haar kop zat een wond en ik haar nek had ze wat wondjes. 

de dierenarts heeft de wonden schoongemaakt en sommige wonden gehecht, niet alle wonden, 

want de anderen konden goed als een drainage dienen, omdat Inca mogelijk drachtig was heeft ze 

Inca plaatselijk verdoofd en een lichte antibiotica kuur gegeven. 

ik mocht Inca weer mee naar huis nemen, en kreeg de mededeling dat ik over een dag of 10 maar 

eens terug moest komen. 

 



Elke dag hield ik de wonden schoon met biotex en wondspray. 

maar na een dag of 5/6 werd Inca zieker  ipv beter, ze likt veel aan 1 wond,  die werd ook steeds 

groter. Op een gegeven moment vond ik het toch er niet goed uit zien, dus ik heb een andere 

dierenarts gebeld, waar ik normaal gesproken ook heen ga, maar die zit wel wat verder weg als de 

dierenarts waar ik een week eerder was geweest. 

Ik ben op dinsdag 17 juli naar die dierenarts geweest (dierenkliniek Hopmans in Roden), en toen 

werd het duidelijk dat ik echt niet veel later had moeten komen, Inca was er slecht aan toe, de eerste 

dierenarts heeft de situatie volledig onderschat. Wat ben ik toch ontzettend blij dat deze dierenarts 

wel direct een goede inschatting heeft gemaakt, en direct goed gehandeld heeft. 

 

De foto’s van de poot laten zien hoe ernstig het was, deze foto’s zijn gemaakt een week na het 

gevecht, deze wond werd steeds groter ipv kleiner 

LET OP:  de foto’s kunnen schokkend zijn, 

    

De dierenarts heeft de wond schoongemaakt onder narcose en ook is haar nek geschoren en 

de wondjes daar op schoongemaakt, natuurlijk heeft Inca 2 betere antibiotica kuren mee gekregen 

(Cefa-Cure 200 mg  2x daags 2,25 tablet, en  marbocyl 80 mg 1x daags ¾ tablet) 

daarnaast heeft de dierenarts doorgestuurd naar een dierfysiotherapeut die de wond kan masseren 

en laseren voor een betere en snellere genezing. 

 

een reactie van een dierenarts op een hondenforum was: 

veel Mensen denken dan het zal wel meevallen, ze zien namelijk vaak maar 2 kleine gaatjes. De 

schade in het onderhuidsweefsel is alleen niet te zien. Komen mensen wel meteen dan moet ik bij 

deze "kleine" wondjes vaak echt moeite doen om de eigenaar te overtuigen van de noodzaak van het 

opfrissen van de wond, aanleggen van drains en een flinke AB kuur. 

Zoals je nu gemerkt hebt geld bij bijtwonden het is altijd erger dan het lijkt. 

Bij bijtwonden dus altijd naar de dierenarts, de wonden moeten altijd goed gespoeld worden, er 

moet met een sonde gekeken worden of de wond onderhuids verder loopt, loopt de wond verder 

dan +/-1 cm dan moet er onder narcose opgefrist worden en door groter maken van het wondje 

moet dan duidelijk worden hoe groot de schade precies is (en in de meeste gevallen vinden we dan 

in het onderhuidsvetweefsel en spieren een ravage van minimaal 5 bij 5 cm), vaak moet er een drain 

geplaatst worden voor het afvoeren van ontstekingsvocht 



De volgende dag  (woensdag 18 juli 2012)kon ik direct terecht bij de dierenfysiotherapeut Karin Baas 

in It’Heideskip 

Karin heeft de wond bekeken, en ook zij vertelde me dat het een ernstige wond was. 

ze heeft Inca haar poot eerst een uur gemasseerd en daarna 5x 4 minuten laseren. 

   

 
 
Wat doet een lasertherapie bij open wonden: 
 De laserenergie werkt op een vergelijkbare manier als zonlicht op de plantencellen werkt. Door 
het licht van de laser worden de cellen geactiveerd. Er komt meer energie vrij. Hierdoor wordt 
de tijd van het herstel van blessures verkort en wordt de wondgenezing bevorderd. 
Laser stimuleert de vorming van een litteken, maar tegelijkertijd voorkomt lasertherapie het 
ontstaan van verklevingen van het litteken met de onderliggende weefsels. Met behulp van 
lasertherapie wordt er een mooi, strak maar tegelijkertijd soepel litteken gevormd 
 

                                                          Effecten van Laser Licht op Weefsel 

 
Er zijn vijf werkingen van laser licht op weefsels die je zou moeten weten. Ze helpen je te begrijpen 

wat je doet bij het gebruik van een laser. 
 

1. Versneld herstel van het weefsel 
 

Het bekendste voorbeeld van de omzetting van licht energie in chemische energie is de fotosynthese, 
waarin planten voedsel maken uit kooldioxide en water. Lichtenergie van de zon is een essentieel 

bestanddeel in dit proces. Geen enkel persoon twijfelt aan het bestaan van de fotosynthese, het is een 
algemeen bekend proces dat lichtenergie omzet in chemische energie. Het effect van het laserlicht is 

ongeveer gelijk aan de fotosynthese in planten. Lichtfotonen van de laser dringen diep door in het 
weefsel en vormen de energie voor de vorming van Adenosine Triphosphaat (ATP). ATP is een 
molecuul dat de belangrijkste vorm is om in de cel energie van de ene plaats naar de andere te 

transporteren. Toename van ATP als gevolg van het laserlicht verhoogt de voor de cel beschikbare 
energie zodat de cel sneller voedingsstoffen op kan nemen en afvalproducten sneller af kan scheiden. 
Beter gezegd: de cellen van de pezen, banden en spieren worden veel sneller gerepareerd als gevolg 

van de blootstelling aan laser licht. Hoeveel sneller? Een goede vuistregel is dat, als de overige 
factoren, zoals rust, voeding, training, etc. gelijk blijven, de genezingsperiode tot 1/3 van de tijd 

wordt teruggebracht. 
 

2. Snelle vorming van Collageen 
 

Collageen is het meest voorkomende eiwit in het lichaam. Geschat wordt dat ongeveer 80% van het 



lichaam van het paard opgebouwd is uit dit belangrijke, vezelachtige eiwit. Het lichaam bestaat uit 
verschillende soorten weefsels. Verbindingsweefsel is het meest wijd verspreid. In 

verbindingsweefsel produceren fibroblasten de basis substantie en het vezelweefsel. De extra 
energie uit het laserlicht wordt gebruikt door de fibroblasten om de collageen productie te 

vergroten. Collageen is het meest essentiële eiwit bij de vervanging van oud weefsel of bij de 
reparatie van verwondingen aan het weefsel. Misschien is het beste voorbeeld van collageen de 

heldere, plakkerige substantie rond open wonden. Wonden worden snel genezen of gaan snel dicht 
door de toepassing van laser licht. Er wordt weinig littekenweefsel gevormd wanneer het laser licht 

wordt toegepast in het gebied. 
 

3. Voordelige effecten op zenuwcellen en de productie van ß-endorfine 
 

Laser licht heeft een zeer goed effect op zenuwcellen bij het blokkeren van de pijnprikkel 
uitgezonden door deze cellen aan de hersenen. Onderzoeken hebben aangetoond dat laser licht de 

activiteit van de ATP afhankelijke Na-K pomp verhoogt. In dit geval doet het laser licht het 
potentiaalverschil tussen de beide zijde van de celmembraan toenemen. Hierdoor komt het 

restpotentiaal verder bij de drempelwaarde vandaan te liggen, waardoor de gevoeligheid van de 
zenuwuiteinden minder wordt. Een minder goed begrepen pijnblokkade wordt gevormd door de 

productie van grote hoeveelheden pijnstillende chemicaliën zoals endorfine en enkefeline door de 
hersenen, de bijnieren en andere gebieden als gevolg van blootstelling aan het laser licht. 

 
4. Verhoogde activiteit van het lymfestelsel en vermindering van zwellingen 

 
Iedereen wil de zwellingen in de benen van een paard verminderen. Het probleem is dat de aders in 
een been slechts in staat zijn één component van de zwelling te verwijderen. Bloedvaten kunnen het 
water verwijderen, maar niet de vuile eiwit oplossing dat er ook zit. Als je dus een behandelingswijze 

neemt waarbij je de bloedsomloop doet toenemen, heb je slechts een deel van het probleem 
opgelost. Het lymfestelsel is nodig om de vuile eiwitten uit de zwelling te verwijderen. Onderzoeken 
met laser in 1987 en begin 1988 toonden aan dat laser licht in staat is capaciteit van het lymfestelsel 

in het blootgestelde gebied te verdubbelen. Op deze manier kunnen de afvalproducten snel 
verwijderd worden. Een ander belangrijk aspect van het onderzoek toonde aan dat laser licht in staat 

was het lymfestelsel in de onmiddellijke omgeving ‘perfect’ te herstellen, zonder lekkage en zonder 
complex vatenstelsel. Bij de normale regeneratie van het lymfestelsel zijn de vaten vaak lek en is het 

stelsel complex en verwarrend. Hierdoor ontstaat de tendens opnieuw hetzelfde probleem in 
hetzelfde gebied te krijgen. 

 
5. Vorming van nieuwe capillairen en toegenomen bloedstroom 

 
Vele behandelingsmethoden doen de bloedstroom toenemen. Er is aangetoond dat laser licht dit 

extreem goed doet, hier bestaat geen enkele twijfel over. Maar wat niet algemeen herkend wordt, is 
de vorming van nieuwe capillairen in het beschadigde weefsel. Het is de vorming van deze nieuwe 

capillairen dat het genezingsproces bespoedigt, wonden snel doet sluiten en littekenweefsel 
vermindert. 

 
 

 

 

 



Na de eerste 2  laserbehandelingen  (donderdag 19 juli 2012) zag je al een beetje verschil,  

maar bij de 3e laserbehandeling (zaterdag 21 juli 2012) kon je al meer verschil zien. 

 

 
Inca wordt langzaam aan weer wat levendiger, ze kwispelt als ik bij haar kom, 

meerdere keren per dag masseer ik haar dikke poot, zodat de vocht er wat uit gaat. 

ook ga ik wat meer met haar lopen. 

Eigenlijk zou het goed zijn om de wond niet te verbinden, zodat die mooi kan opdrogen,  

maar vanwege het warme weer en de vliegen/muggen die dan erg actief zijn, 

 heb ik toch maar weer verband om de wond heen gedaan. 

Ik doe alleen het verband er een tijd af als ik rustig een paar uur naast Inca kan gaan zitten zodat ik 

het in de gaten kan houden dat er geen vliegen op komen. 

 
 

de 4e laserbehandeling hebben we gehad op maandag 23 juli 2012 

Het is nu 2 weken na het gevecht, en 1 week geleden ging het nog erg slecht met Inca. 

 

 vandaag 24 juli 2012 gaat het al wat beter, natuurlijk hebben we nog een lange weg te gaan, maar 

Inca wordt  weer wat vrolijker, dat is  goed te zien, ze klom uit zich zelf weer op de bank, nadat ze 2 

weken  in een hoekje achter de eettafel heeft gelegen. 



 
 

de 5e laserbehandeling  was op 26 juli 2012 nu is echt duidelijk verschil te zien. Nadat Karin het 

verband eraf heeft gehaald ging het een beetje bloeden, dat is een goed teken, want dan raakt het 

gebied bij de wond weer doorbloed, en komt er nieuw weefsel 

 
 

in het weekend van 28/29 juli 2012 heb ik zo veel mogelijk het verband eraf gehad, zodat de wond 

goed kan drogen. 

natuurlijk masseer ik nog steeds meerdere keren per dag Inca haar poot, en we gaan steeds langere 

stukjes wandelen. 

maandag 30 juli gaan we voor de 6e laserbehandeling. 

vrijdag 3 aug. De 7e laserbehandeling. 

Karin vind het er goed uit zien, en wil de wond eigenlijk niet meer verbinden, maar een oud Tshirt 

erover heen, zodat het aan de lucht kan. En goed kan drogen. 

het geheel komt al weer wat vaster te zitten, ook ziet er nu mooi rustig uit. 



 
dat maakt me weer wat positiever, want Inca is dan wel vrolijker, maar ze eet toch slecht. 

doordat Inca niet meergoed eet vertrouwde ik het niet, en heb vanmiddag toen ik bij de 

laserbehandeling weg kwam, de dierenarts gebeld, 

daar kon ik om 15.30 uur terecht, dus ik ben direct doorgereden van Workum naar Roden. (nog in de 

file gestaan bij Joure) 

 de dierenarts heeft een echo gemaakt van Inca haar buik.... 
ze is niet meer drachtig, nu had ik me daar al op ingesteld. 
maar ze heeft wel een gesloten baarmoederontsteking erbij..... een gesloten baarmoederontsteking 
wil zeggen dat ze niet vloeit en dat het pus in de baarmoeder blijft zitten. 
het is nu voor Inca er op of er onder!!!! 
doordat haar poot wond nog lang niet hersteld is, is een sterilisatie een risico. 
maar ook gezien het feit dat Inca een fokteef is, hebben de dierenarts en ik gekozen voor een 
hormoonbehandeling 
dit zijn een aantal injecties achterelkaar. 
het is een niet geregistreerd medicijn, maar er zijn al wel goede resultaten mee.... 
door deze injecties moet het pus naar buiten komen....(dus dat ze alsnog gaat vloeien) 
zaterdag en zondag moeten we weer voor die injecties. 
Inca is dus nog lang niet genezen, maar we gaan door, Het is zo’n ontzettend lieve hond, ik ben zo dol 
op haar. 
 
Zaterdag 4 aug. Heeft Inca de 2e injectie gehad om te zorgen dat haar Baarmoederontsteking over 
gaat. 
Ik merk nog niet veel veranderingen, ze eet bijna niks, maar verder is ze wel vrolijk en blij. Ze wil wel 
een eindje lopen, en geniet ook van haar wandelingetjes. 
afgelopen nacht (van zaterdag op zondag) is ze toch gaan vloeien. 
zondag 5 aug. Heeft ze haar 3e injectie gehad. 
ze eet nog niet veel, zondagmiddag zag ik het even niet meer zitten, want ze moet natuurlijk wel 
weer gaan eten, anders kunnen haar nieren worden aangetast, en dan zou ze zich zelf gaan 
vergiftigen. 
Om dat te voorkomen heb ik haar eten in haar bek gedaan, om zo haar “te dwingen” dat ze eet, na 
een paar hapjes zo haar gevoerd te hebben, ging ze zelf eten. 
wel is het blikvoer, waar ik niet zo dol op ben, het is niet echt gezond, maar Inca eet het wel. 
We zijn inmiddels een paar dagen verder, vandaag (woensdag 8 aug.) gaat het weer redelijk goed, 
gezien de omstandigheden, gisteren ging het niet zo goed, dan eet ze toch niet echt veel. 



Ze eet over de hele dag gezien ongeveer 400 gram blikvoer. 
en ik geef haar schaaltjes met wat karnemelk met druivensuiker. 
Het gaat dus met ups en downs, en meestal zie ik een hele lieve hond, die heel graag bij me wil zijn, 
en heel graag geknuffeld wil worden. 
Inca haar ogen stralen weer, en ze kwispelt als ik bij haar kom zitten, 
Dat geeft me dan weer de kracht om door te gaan. 
Schreef ik gisteren dat het goed ging, vannacht was het weer wat anders…. 
heftige diaree, tja dat is natuurlijk niet vreemd, na een week lang niet gegeten te hebben, en dan 
ineens wel weer eten, dat konden de darmen niet aan, 
maar vanmorgen voelde Inca zich toch weer beter, en wilde wel weer wat vlees hebben. 
Ook de wond ziet er goed uit. Er komen al nieuwe stukjes huid en de wond ziet er mooi rustig uit. 
 

 
 
vrijdag en zaterdag 10 en 11 aug heeft Inca de 4e en 5e injectie gehad. 
Dierenarts Janneke die Inca heeft behandeld op 17 juli dacht toen dat het niet goed zou komen met 
de wond, nu vrijdag 10 aug zag janneke de wond weer en stond versteld van het herstel van de 
wond. 
Ze eet kleine beetjes, maar is daarna nog wel in de diarree. 
Helaas zijn haar darmen volledig over stuur. 
Zondag 12 aug hadden we een goede dag, ze heeft lekker gegeten, en heerlijk bij me buiten op de 
schommelbank gelegen, de wond natuurlijk aan de lucht, en omdat het nogal waaide waren er 
weinig vliegen. Vandaag is ze erg vrolijk. 
Maandag 13 aug. Inca heeft haar dag niet, ze wil niks eten. 
Alweer de 8e laserbehandeling vandaag. 
De wond ziet er toch echt goed uit, Karin vertelde dat als we geen laser hadden gebruikt dat je nu 
nog steeds de pezen enz kon zien, nu na 8x laseren ziet de wond er prachtig uit. 
De huid hecht zich weer goed aan het onderliggende weefsel, en ook komt er al steeds meer nieuwe 
stukjes huid. 
Ook wordt nu de wond steeds droger. 
Dinsdag 14 aug. Heeft Inca weer goed gegeten. 
 
 



 
Bekijk het verschil eens met 4 weken geleden!!! 
17 augustus, Inca is vandaag weer bij de dierenarts geweest voor een echo, om te zien of haar 
baarmoeder schoon is. 
het gaat goed, maar de baarmoeder was nog niet helemaal schoon en dus heeft inca nog een 
hormooninjectie gehad. 
Wel gaf de dierenarts het advies om Inca direct zodra ze nu weer loops is te dekken, dit ivm om de 
baarmoeder weer een goede conditie te krijgen. 
 
We zijn inmiddels weer een paar weken verder. (2 sept 2012) 
Met Inca gaat het wel redelijk goed, de wond geneest heel langzaam, wel merk ik dat ze er zelf ook 
zo nu en dan genoeg van heeft, als ik weer  haar poot en wond moet verzorgen, kan ze dat niet altijd 
waarderen, en gaat ze met haar grote kraag zo liggen dat ik haar wond niet kan schoonmaken. 
De wond wordt steeds kleiner. 

 
 
4 september. 
Een spannende dag voor Inca, vandaag zijn we naar de dierenarts geweest voor een echo. 
Gelukkig kregen we goed nieuws, Inca haar baarmoederontsteking is volledig genezen!! 
Jeetje we hebben dit overwonnen, wat een geluk. 
 



7 september 
Ik ben voor de laatste keer met Inca naar Karin geweest voor de laserbehandeling 
De 10e behandeling, en ook Karin vond dat het prachtig geneest. 
Natuurlijk is de wond nog niet helemaal dicht, maar je ziet elke dag nu verschil. 
Heel apart afgelopen dagen werd Inca haar poot ineens steeds minder dik, je zag eigenlijk haar poot 
steeds meer normaler worden. 
Iets anders waar ik heel erg blij mee ben is dat Inca weer begint te spelen zelfs Imala en Eron. 
Dat is een super goed teken. 
De wond geneest mooi, en je ziet steeds meer nieuwe stukjes huid erbij komen. 
Kijk het verschil eens met 8 weken geleden. 
 

 
 
Wat ben ik toch trots op mijn hondje, ze is een schat, en ik heb in de afgelopen 9 weken wel een heel 
speciale band met Inca gekregen. 
 
26 oktober 2012 
We zijn nu weer 1,5 maand verder, de wond is bijna dicht. 
Met Inca gaat het gelukkig goed, maar het heeft wel heel veel pijn en zorgen opgeleverd. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


