
Het voorkomen van loopsheid bij de teef

De loopsheid
Hiermee wordt de vruchtbare periode aangeduid, die ongeveer 3 weken duurt. De 
eerste loopsheid kondigt zich meestal aan tussen de 8ste en de 12de levensmaand. 
Bij kleinere rassen eerder dan bij grote rassen. De teef is gemiddeld 2x per jaar 
loops.

Waaraan kunt u de loopsheid herkennen?
- de vulva is gezwollen
- de teef wordt aantrekkelijk voor reuen
- enkele dagen later begint de teef bloed te verliezen uit de vulva, dit duurt 1 - 3 

weken (de eerste loopsheid duurt soms 5 - 6 weken)
- in de 2e week krijgt de teef belangstelling voor reuen en zal proberen te 

ontsnappen
- eventueel loslopende reuen zullen proberen in te breken

Hoe kunt u de loopsheid voorkomen?
Er zijn de volgende mogelijkheden:

Castratie van de teef
Castratie van de teef wordt vaak sterilisatie genoemd, maar 't is eigenlijk een 
castratie omdat de eierstokken en vaak ook de baarmoeder worden weggenomen. 
(Sterilisatie is het afbinden van de eileiders, wat bij dieren zelden gedaan wordt).

Voordelen van castratie:  
- definitief onvruchtbaar
- geen loopsheid  meer
- geen kans meer op baarmoederontsteking
- verminderde kans op melkkliergezwellen (hoe jonger de teef gecastreerd 

wordt, hoe kleiner de kans)
-   minder kans op suikerziekte
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Nadelen van castratie:
- Castratie is bij de teef een buikoperatie onder narcose en zoals aan elke 

operatie zijn ook hier bepaalde risico's aan verbonden. Echter met de huidige 
narcose-middelen en door de bewakingsapparatuur, zijn de risico’s die aan 
deze operatie verbonden zijn, zeer klein.

- Een gecastreerde teef heeft soms de neiging tot dik worden. U dient dit in de                               
gaten te houden en de voeding eventueel aan te passen. Na castratie hoeft u 
vaak nog maar 75% van het voer geven. U kunt ook overgaan op een 
gewichtscontrole-voer. Dat is meestal afdoende om uw hond op gewicht te 
houden.

- In een enkel geval krijgt de oudere teef problemen met het ophouden van de                                                    
     urine. Gelukkig kunnen we dat meestal met medicijnen weer verhelpen.
- Honden met een halflange of lange sluike vacht kunnen een vachtverandering 

krijgen na castratie. De vacht kan dan "pluiziger" worden

                    
Veelgestelde vragen
 - Moet de teef niet eerst een nestje gehad hebben?
 Nee, dit is niet het geval.
 - Wordt de teef door castreren sloom?
 Nee, maar u moet wel zorgen dat ze niet te dik wordt.

De beste leeftijd
De beste leeftijd is afhankelijk van het ras en de uiteindelijke grootte van de 
hond. Vraag dus altijd even na aan de dierenarts wat voor uw teef de beste leeftijd 
is voor castratie. 
Rond of tijdens de loopsheid is de castratie af te raden i.v.m. verhoogde kans op 
bloedingen.

Loopsheid-onderdrukking d.m.v. hormooninjecties
De loopsheid kan onderdrukt worden met een antiloopsheid-injectie.
Wanneer continue loopsheid-onderdrukking gewenst is, zal deze injectie 
periodiek herhaald moeten worden: 3 tot 4 maanden na de loopsheid en daarna 
elke 5 maanden.
Deze hormonale methode geeft ongeveer 95% kans op succes. 
Bij fokteven is het gebruik overigens af te raden. 
Als de loopsheid maar af en toe onderdrukt wordt met hormonen of als de hond 
al loops begint te worden, is er met deze antiloopsheid-injectie een grotere kans 
op baarmoederontsteking of melkklier-tumoren.

Voor al uw vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Team Dierenkliniek de Postwagen Venlo & Tegelen
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