
DATUM
VOEDING/ SNACK/ SUPPLEMENT/

MEDICATIE
OMGEVING

TYPE
TIJDSTIP

EXTRA INFO /
OPMERKINGENCONSISTENTIE

KLEUR EN
INHOUD

01/01/'23 KVV konijn, sardine, gekookt Stress tijdens wandeling 4 D 16u00
Iets opgegeten tijdens
wandeling, opvolgen.

       

       

       

       

       

       

       

UITWERPSELEN
DAGBOEK

Bij de overgang naar een nieuwe voeding kan er
gedurende enkele dagen losse stoelgang

voorkomen.  Hou hier rekening mee, zorg ervoor
dat jouw dier voldoende drinkt en neem contact op

met de dierenarts indien dit aanhoudt. 



Wat kan je afleiden uit de uitwerpselen van je hond? 
De consistentie, kleur en inhoud van de uitwerpselen van jouw hond
kan jou heel wat leren over zijn gezondheid. Aan de hand van deze
beknopte gids kan je bijhouden wat je allemaal opmerkt.

Losse, 
harde keutels

Vast, vochtig 
lichte geur

Vochtig, 
worstvormig, 
behoud vorm

Lange, zachte 
zompige worst

sterke geur

Omvangrijk,
zompig en 
sterke geur

Diarree Waterige diarree Eerste deel
is vast,

tweede deel los

Licht tot donker
bruin

Klein, wit
en kalkachtig

Grijzig en
vettig 

Groen of 
oranje

Zichtbaar
rood bloed

Zwart,
teer-achtig

Zacht en 
slijmerig

Witte vlekjes
of zichtbare

wormen

Moeilijke ontlasting
vaak signaal om meer 
te drinken, kan wijzen 
op te veel of te weinig 
vezels

Komt meestal voor bij dieren die bewerkte
voeding eten met veel zetmeel en
koolhydraten die niet goed door het
systeem worden opgenomen, waardoor
grote hoeveelheden onverteerde
koolhydraten in de ontlasting ontstaan.

Ideale ontlasting, blijf doen wat 
je doet!

Mogelijk iets
verkeerd gegeten, je
hond voelt zich niet
lekker. Monitor
zorgvuldig. Indien
langer dan 24 - 48u
contacteer je
dierenarts.

Mogelijk stress of
infectie. Monitor zorg-
vuldig, kan leiden tot
uitdroging. Indien
aanhoudend
contacteer je
dierenarts, bij puppy
snel contacteren.

Kan een indicatie zijn
van dunne darm
overgroei, IBS of
malabsorptie.  

 Normale, gezonde 
uitwerpselen. 
 Verschillende
tinten bruin worden
bepaald
door de gegeten voeding.

 Mogelijk teveel
calcium of bot in de
voeding.

Kan wijzen op 
teveel vet in de
voeding.

Kan te wijten zijn
aan een dieet (bvb
veel spinazie of
wortel), of een
teken van gal- of
leverproblemen. 

Duidt op een
bloeding in het
lagere
spijsverterings-
kanaal.

Dit kan bloed zijn uit
het bovenste
maagdarmkanaal dat
is opgedroogd tot
een donkere kleur.
Neem contact op met
de dierenarts.

Kan wijzen op 
teveel vet in
de voeding.

Wijst op een infectie. 
 Vraag om
ontlastingsonderzoek
of ga naar de
dierenarts.
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