
Blaasledigen bij jouw hond 

 

Veel verlamde honden kunnen niet zelf plassen. Zelfs als je urine ziet op het hondenkussen , 

kan het gewoon overloop zijn van een te volle blaas.  Een blaas die niet regelmatig wordt 

geledigd kan leiden tot infecties, die niet alleen ongemakkelijk zijn voor uw hond, maar zich 

ook kunnen uitbreiden naar de nieren en ernstige complicaties kunnen veroorzaken als ze niet 

worden behandeld. 

Vraag zeker aan jouw dierenarts of je de blaas van jouw hond moet legen en zo ja, hoe je dat 

best doet. 

Hoe druk je de blaas uit 

Als je in staat bent om uw hond in staande positie te ondersteunen, ga dan boven een puppypad of 

buiten in de tuin staan en plaats jouw handen aan elke kant van de buik van jouw hond met jouw 

duimen omhoog naar de ruggengraat. 

Gebruik jouw vingers om de blaas te lokaliseren. Dit is meestal de moeilijkste taak bij het aanleren. 

Zoek naar wat voelt als een volle waterballon die de vorm heeft van een citroen. De blaas kan in 

verschillende posities lijken te zitten, afhankelijk van hoe vol hij is, dus het kost tijd met vallen en 

opstaan om het onder de knie te krijgen.  

Om de blaas zelf uit te drukken, kun je met je vingertoppen of je vingers (eventueel omhoog gekruld) 

langzaam druk uitoefenen tot je een gestage stroom urine krijgt. Blijf druk uitoefenen tot de urine 

vertraagt of stopt. Wacht tot dertig seconden om de blaas te laten rusten, en probeer dan opnieuw te 

drukken om de resterende urine eruit te krijgen. 

Door de laatste urine eruit te krijgen, verklein je de kans dat jouw hond een urineweginfectie oploopt. 

De beste manier om te leren hoe je de blaas van jouw hond uitdrukt, is door te oefenen.   

Hier vind je een heel duidelijk filmpje hoe dit in de praktijk werkt: 

Nog een beetje gevoel in de blaas 

De lediging is moeilijker omdat de blaas zich gaat verzetten tegen de druk die je uitvoert. Dus na een 

paar seconden stopt de urine met vloeien.  Dan ga je even de tijd moeten nemen om de blaas van 

jouw hond terug te laten ontspannen. 

Geen gevoel meer in de blaas 

Het ledigen gaat vlotter omdat de blaas geen gevoel meer heeft en zich ook niet gaat verzetten tegen 

druk van buitenuit.  
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Vind de juiste methode voor jouw hond 

Het is soms zoeken naar de beste manier, is dit als jouw hond 

• rechtop staat,  

• zelf staat, of  

• in je armen ligt of  

• in een hondenrolstoel zit 

Jij kan vlak voor hem gaan staan, achter hem, naast hem of zittend met jouw hond in je schoot. 

Probeer de meest effectieve manier te vinden voor jouw hond. 

De beste manier om te leren hoe de beste methode is voor jouw hond, is door te oefenen.   

Hoe dikwijls moet je de blaas ledigen? 

Veel dierenartsen adviseren tussen zes tot acht uur, zodat de blaas niet te veel uit wordt gerokken of 

de urine te lang in de blaas te laten zitten. De gebruikelijke aanbeveling is om minstens om de zes uur 

de blaas uit te duwen. Maar vraag zeker jouw dierenarts om advies hierover. 

Nuttige producten en benodigdheden 

Puppy-training onderlegger 

Als je een stadsmens bent, heb je waarschijnlijk een voorraad puppy-training onderlegger nodig. Dat 

is handiger omdat je dan niet steeds naar buiten moet.  

Buikband  

Als je een reu hebt kan een buikband handig zijn om druppels tussen blaasledigingen in te houden. 

Deze zijn vooral handig als je het volledig uitdrukken van de blaas nog onder de knie moet krijgen.  

Hondenkussen 

Houd het beddengoed van jouw hond steeds schoon. Een goed hondkussen met wasbare hoes en 

extra absorberende doek is hierbij een goede investering! 

 


