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Omschrijving

Coprophagia wordt gedefinieerd als het eten van elk type ontlasting. Coprophagia wordt
beschouwd als een natuurlijk gedrag dat tijdens de evolutie is ontstaan bij wilde honden, om te
kunnen overleven in tijden van voedselschaarste.
Moeder honden (fokteven) eten vaak de uitwerpselen van hun pups om hun nest schoon te
houden. Dit gebeurt meestal totdat de pups een leeftijd van 3 weken hebben bereikt en fysiek in
staat zijn om hun ontlasting buiten het nest te doen. Honden eten ook vaak de ontlasting van
katten en landbouwhuisdieren uit hun directe leefomgeving.

Oorzaken

Coprophagia kan een gedragsprobleem zijn of kan ontstaan door een ander medisch probleem.
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Coprophagia kan gezien worden als een soort alternatief gedrag bij een dier dat zich in een
stressvolle situatie bevindt, zoals plotselinge veranderingen in de omgeving.
Het kan ook een tactiek zijn om straf te ontlopen voor het feit dat de ontlasting op een niet
toegestane plaats is gedaan.
Coprophagia kan bij een pup per vergissing worden aangeleerd tijdens het zindelijk maken
doordat de pup op zijn donder krijgt na het poepen in huis of wanneer hij ziet dat zijn baas de
ontlasting "opruimt”. De pup leert op deze manier de ontlasting te "verbergen" door het meteen
op te eten.
Inwendige parasieten of ziekten die belangrijke orgaan systemen ontregelen (zoals van de
alvleesklier of de schildklier) kunnen het eten van ontlasting in de hand werken. Inwendige
parasieten en bepaalde ziekten kunnen de opname van voedingsstoffen uit de voeding
voorkomen, waardoor het dier, zelfs na het nuttigen van een maaltijd, honger blijft houden en
over gaat tot het eten van ontlasting. Coprophagia kan dus een teken zijn van een onderliggend
medisch probleem.

{youtube}WmIv121iZkY{/youtube}

Verschijnselen

Klinische symptomen die zich meestal voordoen bij deze aandoening:
-

Diarree
Braken
Overmatige dorst, veel drinken
Abnormaal gedrag, agressie, veranderende gewoonten
Slechte adem, vieze geur uit de bek
Verhoogde urineproductie
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Diagnose

Terwijl coprophagia vaak wordt gediagnosticeerd op basis van een klacht van de eigenaar, zal
een dierenarts bij navraag meer willen weten over de leefomgeving van de hond, welk voer het
huisdier krijgt voorgeschoteld en zich op de hoogte willen stellen op welke manier de eigenaar
met het dier omgaat. Het is belangrijk om te bepalen of de coprophagia een gedragsprobleem
is of dat het een gevolg is van een medisch probleem. Daarom kan het nodig zijn om een
evaluatie van de voeding, een lichamelijk onderzoek, bloed-en urineonderzoek, en een analyse
van specifieke orgaanfuncties uit te voeren teneinde de oorzaak van deze afwijking te kunnen
diagnosticeren.

Therapie

De behandeling van coprophagia hangt ervan af of het een zuiver gedragsprobleem is of dat
het een aanwijzing is van een onderliggende medische aandoening.
Het gedragsprobleem “Ontlasting eten” kan worden voorkomen door het wegnemen van de
toegang tot ontlasting, het dier afleiden met voedsel als beloning, en/of het gebruik van
gedragstherapische technieken.
In sommige gevallen kan deze afwijking behandeld worden door de toepassing van specifieke
producten die door uw dierenarts worden aanbevolen. Deze producten zorgen ervoor dat de
eigen ontlasting slecht smaakt waardoor coprophagia wordt ontmoedigd.
Coprophagia dat veroorzaakt wordt door een onderliggende medische aandoening zal
doorgaans vanzelf verdwijnen wanneer de ziekte met succes kan worden behandeld.
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Prognose

De prognose voor een dier dat coprophagia vertoont als gedragsprobleem is uitstekend, indien
de eigenaar van het dier in staat is om de aanbevelingen van de dierenarts consequent te
volgen. De prognose van coprophagia dat veroorzaakt wordt door een medisch probleem zal
sterk variëren en zal afhankelijk zijn van de ernst van de onderliggende ziekte en de respons op
de behandeling.
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