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Voorhuidontsteking 

Voorhuidontsteking is een veelvoorkomend probleem bij 

intacte reuen. De reu verliest pus uit de voorhuid. De hond 

heeft hier vooral last van wanneer hij door likken de pus 

verspreidt en dit irritatie en jeuk op andere plaatsen op zijn 

lichaam veroorzaakt. De meeste mensen vinden het niet erg 

hygiënisch, omdat de reu op ligplaatsen vaak groene pus 

achterlaat. 

 

Oorzaak 

De oorzaak van een voorhuidontsteking is een infectie die zich achter het zwellichaam 

van de penis bevindt. Op die plaats van het lichaam heerst er een warme en vochtige 

omgeving, die een uitstekende voedingsbodem voor infecties is. Ook door het veelvuldig 

uitschachten van de penis of binnendringen van stof of zand in de voorhuid, kan het 

slijmvlies van de voorhuid gaan ontsteken. 

 

Behandeling 

Veel dierenartsen schrijven spoelingen (voorhuidcleaner) voor die door de meeste reuen 

als zeer onprettig worden ervaren, omdat de vloeistof tamelijk bijtend is. Daarnaast 

schrijven dierenartsen nogal eens een hormonale behandeling voor, waarbij het 

bijbalhormoon wordt uitgeschakeld. Vervolgens adviseren dierenartsen castratie om dit 

probleem definitief op te lossen. 

Maar er zijn betere en minder kostbare oplossingen. Bij een acute voorhuidontsteking 

moet de penis en de omgeving met afgekoeld gekookt water of kamillethee worden 

schoongemaakt. Trek de huid van de penis naar beneden, maakt een ‘tuitje’ en spuit dan 

met behulp van een spuitje (zonder naald) gevuld met gekookt water of lauwe 

kamillethee in de penis om het goed schoon te spoelen. 

Geef daarnaast de hond een aantal dagen een aantal vitamine C of cranberrycapsules. 

Hierdoor wordt de zuurgraad van de urine verhoogd, waardoor bacteriën niet meer 

kunnen gedijen. 

Er zijn ook nog homeopathische middelen die goed werken, zoals Silicea D6 van dr. 

Vogel. 

 

Advies Schotse Herder Vrienden 

Het is waar dat een gecastreerde reu nooit meer last heeft van een voorhuidontsteking, 

maar er zijn andere oplossingen. Het geven van vitamine C-tabletten of 

cranberrycapsules is een diervriendelijker, goedkopere en vooral even effectieve 

methode om uw reu van een (chronische) voorhuidontsteking af te helpen. 

 


