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SAMENVATTING 

Walvissen (Cetacea) stammen af van landzoogdieren die zo’n 50 miljoen jaar geleden terugkeerden 

naar het aquatisch milieu. Een adaptatie aan deze habitat maakte een drastische verandering in de 

anatomie van deze zeezoogdieren noodzakelijk.. Enkele aanpassingen zijn voordelig voor een vlottere 

beweging in water. De schedel onderging eveneens morfologische adaptaties die niet zozeer gelinkt 

zijn aan locomotie, dan wel aan voedselopname, ademhaling, geluidsperceptie en -productie. Men 

onderscheidt baleinwalvissen en tandwalvissen. In deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven 

van wijzigingen van het craniaal skelet bij tandwalvissen (Odontoceti) en de implicaties voor deze 

zeezoogdieren. Recente studies toonden namelijk aan dat de eerste veranderingen in het skelet van 

fossiele walvissen plaatsvonden in de schedel. In de literatuur werd gevonden dat tandwalvissen 

verlengde bovenkaaksbeenderen ontwikkelden met een verplaatsing van de neusopeningen naar de 

top van de schedel. Dit spuitgat vertoont een directionele asymmetrie naar links, evenals de larynx. 

Het tongbeen is asymmetrisch gepositioneerd als gevolg van asymmetrische gewrichtsvlakken tussen 

het basihyoideum en de ceratohyoidea. Dankzij deze adaptatie ontstond een strikte scheiding van het 

ademhalings- en spijsverteringsstelsel, wat nodig is om het risico op verslikking tijdens het eten onder 

water te minimaliseren. Bredere aanhechtingsplaatsen op het tongbeen voor spieren zorgen voor een 

nieuw zuigmechanisme voor voedselopname. Het gebit werd niet langer gebruikt om te kauwen, 

waardoor homodontie en het hebben van scherpe tanden werden bevoorrecht. De uitwendige 

gehoorgangen staan niet in verbinding met het midden- en binnenoor. Bij deze dieren gebeurt 

geluidsperceptie onder water door echocaptatie langs de onderkaak. Drukgolven worden 

doorgegeven aan de tympanic plate, een gemodificeerde trommelvlies. De hamer is zowel met het 

trommelvlies als met het aambeeld vergroeid. Het midden- en binnenoor zijn van de schedel 

ontkoppeld en vormen het tympano-periotisch bullair complex, die goed geïsoleerd is van 

interfererende beendertrillingen vanuit de schedelbeenderen. Een sterk gereduceerd 

evenwichtsorgaan verhoogt de rotatiemogelijkheden tijdens het zwemmen. Het slakkenhuis telt vaak 

slechts 2 windingen, wat in relatie zou staan met hoge-frequentie geluidsperceptie. Enkele 

morfologische variaties onder tandwalvissenfamilies en geslachtsdimorfisme worden ook aangehaald. 

We stellen dat het craniaal skelet van tandwalvissen uitgebreide evolutieve veranderingen onderging, 

gericht op de overleving onder water.  

 

Trefwoorden: Anatomie, Evolutie, Schedel, Tandwalvi ssen, Odontoceti 
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1 INLEIDING 

Tandwalvissen (Odontoceti) (waaronder dolfijnen, bruinvissen, potvissen) zijn wereldwijd verspreide 

zeezoogdieren. Ze behoren tot de Orde Cetacea (walvissen), samen met de baleinwalvissen 

(Mysticeti). Hun voorouders, de Archaeoceti, echter, waren oorspronkelijk vierpotige landzoogdieren 

nauw verwant aan het nijlpaard, een evenhoevige. Zij keerden zo’n 50 miljoen jaar geleden, tijdens 

het Eoceen, terug naar het aquatisch milieu (Thewissen et al., 2007). Hun lichaam onderging hierbij 

evolutieve aanpassingen, waardoor de terugkeer naar zee irreversibel werd (Nummela et al., 2004b; 

Uhen, 2007).  

Er bestaat veel discussie over de taxonomische indeling van walvissen (Cetacea). In de literatuur 

worden o.a. anatomische kenmerken gebruikt om de fylogenie (de ontstaansgeschiedenis) van de 

verschillende species te achterhalen. Recente ontdekkingen van fossielen van uitgestorven walvissen 

zorgden ervoor dat de morfologische evolutie van levende tandwalvissen beter in kaart werd gebracht. 

De eerste veranderingen werden opgemerkt ter hoogte van de schedel (Thewissen et al., 2007; 

Uhnen, 2007). Veranderingen in locomotorische eenheden, zoals fusie van nekwervels (Buchholtz en 

Schur, 2004; Reidenberg, 2007), omvorming van de voorste ledematen naar zwemvinnen (Fedak en 

Hall, 2004; Cooper et al., 2007), ontwikkeling van rug- en staartvinnen, reductie van het bekken en 

verdwijnen van achterste ledematen (Tajima et al., 2004), vonden pas in een later stadium plaats. In 

deze literatuurstudie worden enkele variaties van het craniaal skelet binnen de verschillende Families 

van de Odontoceti beschreven, met aanhaling van de mogelijke betekenis en implicaties voor de 

fylogenie van de tandwalvissen.  

Tandwalvissen gebruiken, naast hun zicht, echolocatie om de omgeving in het water te visualiseren 

(o.a. Cranford et al., 2008). Hiermee kunnen voorwerpen vanop verre afstand worden waargenomen. 

Klikgeluiden met frequenties boven 50.000Hz (menselijk gehoor: 20 tot 20.000 Hz) worden 

geproduceerd door het persen van lucht in de zogenaamde fonische lippen aan het uiteinde van de 

larynx (Huggenberger, 2008). De larynx is bij tandwalvissen sterk verlengd en mondt uit in de 

neusopeningen dorsaal op het hoofd, gekend als het spuitgat (Reidenberg en Laitman, 1987). In de 

meloen, een vetstructuur gelegen bovenop de neusbeenderen (het epicraniaal of nasaal complex), 

wordt iedere klik geconcentreerd en uitgezonden. Dit unieke orgaan functioneert als het ware als een 

lens (Cranford et al., 2008). De geluidsgolf van de klik beweegt voort in het water en wordt weerkaatst 

door voorwerpen. Teruggekaatste golven van eenzelfde klik worden opgevangen door de onderkaak. 

Via vetkanalen die in verbinding staan met het trommelvlies van het middenoor worden de drukgolven 

doorgegeven naar het binnenoor (Ketten, 1997; Hemilä et al., 1999; Nummela et al., 1999a). Hierop 

ontstaan zenuwimpulsen die vervolgens worden omgezet in beelden in de hersenen. Tandwalvissen 

kunnen hiermee niet alleen prooien lokaliseren, maar ook de grootte, de snelheid en zelfs de dichtheid 

hiervan bepalen. Zoals hier reeds beschreven, zorgt dit nieuw systeem van echolocatie voor een 

sterke specialisatie van het gehoorstelsel. In deze literatuurstudie volgt een uitgebreide anatomische 

beschrijving van het oor bij tandwalvissen.  

De meeste zoogdieren kunnen niet simultaan ademen of geluid produceren en voedsel doorslikken. 

Verslikking kan dan voorkomen wanneer tijdens het doorslikken van voedsel de bovenste 
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ademhalingswegen openstaan. Dit komt omdat de larynxopening zich in de buurt van de 

slokdarmopening bevindt. Voedsel zou dan ook in de luchtpijp terechtkomen. Bij landzoogdieren zorgt 

de epiglottis, een lipvormige structuur aan de larynx, voor afdekking van de larynxopening tijdens het 

slikreflex. Tandwalvissen ademen of produceren klikgeluiden terwijl zij hun prooi inslikken. Hierdoor is 

een nog striktere scheiding van het ademhalings- en spijsverteringsstelsel noodzakelijk. Eén van de 

morfologische adaptaties die hiertoe leiden betreft de elongatie van de larynx naar de neusopening 

toe (Reidenberg en Laitman, 1987). Andere mechanismen worden verder in deze literatuurstudie 

aangehaald. 
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 TAXONOMIE 

 

Walvissen (Cetacea) stammen af van vierpotige landzoogdieren die ongeveer 50 miljoen jaar geleden 

(het Eoceen) terugkeerden naar het aquatisch milieu (Bajpai et al., 2009). Ze zijn verwant aan de 

evenhoevigen (Ariodactyla), zoals het rund en het nijlpaard, en worden samen gegroepeerd onder de 

Cetartiodactyla. Binnen de Orde Cetacea onderscheidt men de balein- en de tandwalvissen. 

Baleinwalvissen (Mysticeti) bevatten o.a. baleinplaten in de bovenkaken waarmee plankton uit het 

opgenomen water wordt gezeefd. Tandwalvissen (Odontoceti) hebben daarentegen homodonte 

tanden om prooien vast te grijpen (zie hoofdstuk 2.2.3). Enkele andere verschillen worden in deze 

literatuurstudie aangegeven.  

 

De taxonomische indeling van tandwalvissen (Mead en Brownell, 2005): 

Klasse Mammalia: Zoogdieren 

Infraklasse Placentalia: Placentadieren 

Superorde Laurasiatheria 

Cetartiodactyla: Walvissen en Evenhoevigen   

 Orde Artiodactyla: Evenhoevigen  

 Order Cetacea: Walvissen   

 Suborde Archaeoceti: uitgestorven Oerwalvissen 
 Suborde Mysticeti: Baleinwalvissen 

 Suborde Odontoceti: Tandwalvissen 

Familie Delphinidae: Dolfijnachtigen: Dolfijnen o.a. Delphinus delphis (gewone dolfijn) 

en Tursiops truncatus (tuimelaar); Orcinus orca (orka); Stenella attenuata (slanke 

dolfijn), Globicephala  

Familie Monodontidae: Gordeldolfijnen o.a. Delphinapterus leucas (witte dolfijn of 

beluga); Monodon monoceros (zee-eenhoorn of narwal) 

Familie Phocoenidae: Bruinvissen o.a. Phocoena phocaena  

Familie Iniidae: Rivierdolfijnen o.a. Pontoporia blainvillei (La Plata dolfijn)  

Familie Platanistidae: o.a. Indische rivierdolfijnen 

Familie Physeteridae: Potvissen o.a. Physeter macrocephalus (potvis), Kogia 

breviceps (dwergpotvis) 

Familie Ziphiidae: Spitssnuitdolfijnen o.a. Hyperodoon spp. 
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De Suborde Odontoceti wordt onderverdeeld in 7 Families (Mead en Brownell, 2005). Er bestaat 

echter nog discussie over de onderverdeling van deze Suborde.  

Voornamelijk potvissen en spitssnuitdolfijnen worden door sommige auteurs samengebracht onder 

één Familie, de Physeteridae (Mead, 1975). Echter, onderzoek van o.a. het tongbeen en de schedel 

tonen grote verschillen aan (Ness, 1967; Reidenberg en Laitman, 1994). Hier worden ze als aparte 

Families geklasseerd, namelijk de Physeteridae en de Ziphiidae (Mead en Brownell, 2005).  

Ook over de classificatie van de dwergpotvis binnen de Physeteridae bestaat onduidelijkheid. In deze 

literatuurstudie wordt het weergegeven onder deze Familie (Mead en Brownell, 2005), maar soms 

wordt het aangeduid als de aparte Familie Kogiidae (fig. 1) (Ketten, 1992).  

Andere opmerkingen bestaan in verband met rivierdolfijnen. Vroeger werden ze samen gegroepeerd 

onder de Familie Platanistidae. Recentere studies splitsen de Platanistidae (Indische rivierdolfijnen) en 

Iniidae (andere rivierdolfijnen) in twee Families (Mead en Brownell, 2005). Echter, de Iniidae worden 

soms nog eens opgedeeld in drie aparte Families, namelijk de Iniidae (Orinocodolfijnen), Lipotidae 

(Chinese rivierdolfijn), Pontoporiidae (La Plata-dolfijn). 

Of Globicephala tot de dolfijnachtigen (Delphinidae) behoort, lijkt volgens studies van o.a. het 

tongbeen onwaarschijnlijk (Reidenberg en Laitman, 1994). Hier wordt deze nog onderverdeeld binnen 

de Delphinidae (Mead en Brownell, 2005), maar waarschijnlijk zal het een eigen Familie krijgen, 

namelijk de Globicephalidae. 
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Fig. 1 Fylogenie van de walvissen ( Cetaceae) (uit Ketten, 1992): De theoretische evolutie van 
walvissenfamilies vanaf Mesonichidae tot heden. Uitgestorven lijnen zijn weergegeven do or een korte 
horizontale lijn; stippelijnen duiden op mogelijke verwantschap; vraagtekens wijzen op onbevestigde 
verwantschappen. Hier wordt Kogiidae als een aparte familie beschouwd tov Physeteridae, maar hierover 
bestaan nog onduidelijkheden. 
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2.2 DE SCHEDEL (CRANIUM) 

2.2.1 Algemeen 

De neusgaten van tandwalvissen, ook gekend als het spuitgat, bevinden zich niet ter hoogte van de 

muil, maar op de top van de schedel. Dit impliceerde verplaatsingen van schedelbeenderen, 

telescoping genoemd. 

De conformatie van de schedelbeenderen bij walvissen (Cetacea) onderging drastische wijzigingen 

tijdens hun evolutie. De grootste verandering vond plaats bij tandwalvissen (Odontoceti). Bij deze 

dieren zag men dat de aangezichtsbeenderen, voornamelijk de bovenkaaksbeenderen (maxillae), 

naar caudaal zijn verlengd en bijna contact maken met het achterhoofdsbeen (os occipitale). Dit 

fenomeen wordt ‘telescoping’ genoemd (fig. 2) (vermeld in: Fordyce en Barnes, 1994; Steeman, 2007; 

de Muizon, 2009; Bron: Miller, 1923). Bij tandwalvissen is dit zo uitgesproken dat er zelfs een 

overkoepeling wordt vastgesteld van de maxillae tot over de processi supraorbitales van de 

voorhoofdsbeenderen (ossa frontales). Dit laatste blijkt niet het geval bij baleinwalvissen. Deze 

verplaatsing impliceert een verdringing van de voorhoofdsbeenderen (ossa frontales) en 

wangbeenderen (ossa parietales), die bij landzoogdieren het hoogste punt van het voorhoofd vormen, 

namelijk de vertex. Het naar achter schuiven van de aangezichtsbeenderen zou secundair zijn aan het 

naar caudaal verplaatsen van de neusbeenderen (ossa nasales) en neusopeningen (nares), die bij 

walvissen bekend is als het spuitgat. Deze evolutie zorgt ervoor dat walvissen hun hoofd niet meer 

volledig uit het water hoeven te halen om lucht in te ademen (Steeman, 2007; de Muizon, 2009).  

  
Fig. 2 Schedel van Tursiops truncatus (uit: Mead, 1975): a, lateraal aanzicht; b, dorsaal  aanzicht (fr=os 
frontale, mx=maxilla, na=os nasale, nc=nekkam, sop= processus supraorbitale, tc=temporale kam, 
pmx=os premaxillare). Merk op hoe het os nasale is opgeschoven naar de vertex van de schedel. De 
frontale beenderen zijn naar lateraal weggeduwd. 
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2.2.2 Asymmetrie 

Bij dieren stelt men algemeen vaak symmetrie van de kop. Echter, tandwalvissen vertonen een 

kenmerkende asymmetrie van de bovenste luchtwegen. Hierdoor ontstaat meer plaats voor 

voedselpassage naar de slokdarm. Er bestaat evenwel variatie binnen de Orde. 

De schedel van tandwalvissen (Odontoceti) wordt gekenmerkt door een directionele asymmetrie 

(Ness, 1967; MacLeod et al., 2007). Dit betekent dat de schedels van de meeste tandwalvissen een 

asymmetrie vertonen in dezelfde richting, namelijk naar links. Men veronderstelt dat deze deviatie een 

gevolg is van de totale scheiding van het ademhaling- en het spijsverteringstelsel (fig. 3) (Reidenberg 

en Laitman, 1987, 1994). Er werd gepostuleerd dat deze scheiding nodig is om onder water te eten 

zonder risico op verslikkingspneumonie (MacLeod et al., 2007). De larynx van tandwalvissen is 

namelijk lang en komt doorheen de farynx tot in het spuitgat. De passage van voedsel naar de 

slokdarm in de keel zou hierdoor belemmerd kunnen worden. Tandwalvissen hebben echter ook een 

deviatie van hun larynx naar links, waardoor hun rechter recessus piriformis breder is. Dit is een sleuf 

die zijdelings van de larynx naar de slokdarm loopt (Reidenberg en Laitman, 1987, 1994). Andere 

mechanismen die zorgen voor een verwijding van de rechter recessus worden verder besproken (zie 

hoofdstuk 2.3). 

 
Fig. 3 Schematische voorstelling van de kop en hals van een tandwalvis (uit Reidenberg en Laitman, 
1994): pijlen= illustratie van de scheiding tussen ademhalings- en spijsverteringsstelsel, waarbij 
simultaan een prooi (hier een vis) kan worden inges likt en geluidsgolven geproduceerd. Voedselopname 
gebeurt langs een verwijde rechter recessus pirifor mis en luchtpassage langs een naar links gedevieerd e 
larynx. 

Tandwalvissen hebben een nasale prominentie naar links (fig. 4), met uitzondering van één 

rivierdolfijn (Pontoporia blainvillei) die geen asymmetrie vertoont (Ness, 1967). Fig. 4 illustreert de 

directionele asymmetrie bij enkele schedels van tandwalvissen. Er bleek bij verscheidene 
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tandwalvissen een positief verband te bestaan tussen de asymmetrie van de dorsale neusgaten en de 

grootte van prooien teruggevonden in de magen (MacLeod, 2007). Deze asymmetrie bleek enkel 

aanwezig bij de voorste choanae (het bovenste uiteinde van de neusgaten) en niet ter hoogte van de 

achterste choanae (het onderste uiteinde van de neusgaten) (MacLeod, 2007). Dieren die jagen op 

grotere prooien hebben nood aan een wijdere rechter recessus piriformis. Een hogere selectiedruk 

naar asymmetrische schedel met onderliggende linksverschuiving van de larynx kan een verklaring 

voor het feit dat de prooigrootte gecorreleerd is met schedelasymmetrie (MacLeod, 2007) Orcinus 

orca vertoont minder schedelasymmetrie dan verwacht, wat kan verklaard worden door zijn vermogen 

om grote prooien te reduceren in kleinere delen vooraleer hij deze inslikt. Hierdoor heeft hij minder 

nood aan een wijdere recessus. Andere tandwalvissen slikken prooien namelijk in hun geheel door 

(MacLeod, 2007).  

Geluidsproductie bij tandwalvissen vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in het epicraniaal (nasaal) 

complex gelegen op de aangezichtsbeenderen. Hier wordt lucht vanuit de larynx ingeperst en 

omgezet tot hoge-frequentie golven langs de meloen (fig. 11). Enkele onderzoekers trachtten 

schedelasymmetrie in deze streek dan ook te koppelen aan echolocatie (Vermeld in MacLeod, 2007; 

Bron: Yurick en Gaskin, 1988). Er is echter geen verband aangetoond tussen echolocatie en 

prooigrootte (MacLeod, 2007). 

De graad van de waargenomen asymmetrie is species-afhankelijk (dalende asymmetrie met: Kogia 

(Physeteridae)> gordeldolfijnen> dolfijnachtigen (behalve Orcinus)> spitssnuitdofijnen> Orcinus orca) 

(Ness, 1967) (fig. 4). Dezelfde rangschikking wordt teruggevonden bij de asymmetrie van het 

tongbeen (Reidenberg en Laitman, 1994) (zie hoofdstuk 2.3). Bij sommige species (Kogia breviceps 

en dolfijnachtigen, met uitzondering van Orcinus orca) werd er een positieve correlatie tussen 

schedelasymmetrie en schedellengte vastgesteld. Bij één gordeldolfijn (Delphinapterus leucas) werd 

echter geen correlatie tussen schedelasymmetrie en schedellengte noch tussen schedelasymmetrie 

en lichaamsgrootte vastgesteld. De aan- of afwezigheid van een slagtand bij de narwal (Monodon 

monoceros) bleek geen invloed te hebben op schedelasymmetrie (Ness, 1967).  
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Fig. 4 Asymmetrie bij enkele schedels van tandwalvi ssen (naar Ness, 1967): Dorsaal aanzicht, afmetinge n 
zijn niet representatief, waarbij schedellengte wer d gereduceerd tot een constante. Groene lijn: midde nas 
van de schedel. Rode lijn wijst naar het punt met d e hoogste directionele deviatie naar links (dit pun t is 
vaak gelegen tussen de ossa nasales) 1, Pontoporia blainvillie; 2, Platanista gangetica; 3, Mesoplodon 
bidens; 4,Steno  bredanensis; 5, Cephalorhynchus  eutropia; 6, Orcinus orca; 7, Ziphius cavirostris; 8, 
Grampus griseus; 9, Neomeris phocaenoides; 10, Globicephala leucosagmaphora; 11, Monodon 
monocero; 12, Kogia breviceps. De slagtand bij Monodon is hier afgesneden. 
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2.2.3 Homodontie en polydontie 

Dankzij een speciaal mechanisme kunnen prooien onder water in de mond worden gezogen waarna 

ze worden doorgeslikt. De functie van tanden bestaat niet meer uit het kauwen van voedsel, maar het 

vastgrijpen van prooien tijdens dit zuigmechanisme. Hierdoor zijn de tanden in aantal toegenomen en 

vertonen ze allemaal eenzelfde morfologie. 

Voorouders van tandwalvissen vertoonden geen asymmetrie van de schedel en bezaten 

oorspronkelijk een heterodont gebit (de Muizon, 2009). De meeste actuele tandwalvissen evolueerden 

naar homodonte tanden. Dit betekent dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen snij-, 

haak- of maaltanden. Alle tanden vertonen dezelfde vorm en er is geen tandwisseling van melk- naar 

definitieve tanden. De tandsamenstelling aan de kroon bestaat uit dentine bedekt door een zeer 

dunne laag email en aan de wortel wordt het email vervangen door cement (Berta et al., 2006). Er 

werd bij sommige species gevonden dat tanden groeilagen bevatten, waarbij de leeftijd van het dier 

kan bepaald worden (Pinedo en Hohn, 2006). Een gordeldolfijn (Monodontidae), de narwal, is niet 

homodont. Hij wordt gekenmerkt door één (zelden twee) spiraalvormige, soms tot 3 meter lange 

slagtand (fig. 5). Deze ontspringt meestal uit de linker onderkaak en komt voornamelijk voor bij 

mannelijke dieren (Berta et al., 2006; MacLeod et al., 2007). De tandformule wordt genoteerd als het 

totaal aantal tanden in de bovenkaakshelft / totaal aantal in de onderkaakshelft zonder verdere 

aanduiding van snij-, haak- of maaltanden zoals bij landzoogdieren. Ook zijn de tanden vaak in aantal 

toegenomen, wat als polydontie wordt aangeduid (Berta et al., 2006). Homodontie en polydontie 

zorgen voor het beter grijpen en vasthouden van prooien, maar reduceert het vermogen om voedsel 

stuk te kauwen. Prooien worden in hun geheel doorgeslikt langs de brede rechter recessus piriformis 

(MacLeod et al., 2007).  

Er is echter een grote intra- en interspecies variatie in het aantal tanden. Zo hebben potvissen en 

dwergpotvissen (Physeteridae) geen tanden in de bovenkaken. Nochtans vertonen zij polydontie in de 

onderkaken. Mannelijke volwassen spitssnuitdolfijnen (Ziphiidae) vertonen geen tanderuptie in boven- 

en onderkaken net als de vrouwelijke spitssnuitdolfijnen, met uitzondering van één paar tanden in de 

onderkaken (Berta et al., 2006).  

De tanden van dolfijnachtigen (Delphinidae) zijn kegelvormig. Binnen deze familie zijn er enorme 

individuele variaties in het aantal tanden van 0/2 tot 65/58. Bruinvissen (Phoecoenidae) hebben 

daarentegen spatelvormige tanden met zowel in boven- als onderkaken eenzelfde aantal tanden, 

echter hier, met variatie in aantal tussen de species van 15/15 tot 30/30 (Berta et al., 2006). 
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Fig. 5 Schematische voorstelling van de tanden bij e nkele tandwalvissen (naar Berta et al., 2006): link s 
boven, lateraal aanzicht van de onderkaak van een d olfijnachtige; rechts boven, lateraal aanzicht van de 
schedel en onderkaak van een bruinvis; links onder,  dorsaal aanzicht van de schedel bij gordeldolfijn,  de 
narwal ( Monodon monoceros) waarbij de wortel van de linker slagtand werd blo otgesteld; rechts onder, 
lateraal aanzicht van de onderkaak van een mannelij ke spitssnuitdolfijn. Dolfijnachtigen bevatten 
verscheidene kegelvormige tanden in boven- en onder kaken. Bruinvissen hebben eenzelfde aantal 
spatelvormige tanden in de boven- en onderkaken. De  narwal heeft vaak slechts één tand, de linker 
slagtand die tot eruptie komt. Spitssnuitdolfijnen h ebben geen tanden in boven- noch onderkaken, 
behalve één paar tanden bij het mannelijk dier. 

 

2.2.4 Seksueel dimorfisme 

Er bestaan heel wat species- en soms ook familiespecifieke kenmerken van seksueel 

schedeldimorfisme. Enkele onder hen worden hier geïllustreerd. 

Verscheidene onderzoeken konden een seksueel dimorfisme vaststellen ter hoogte van de schedel bij 

Odontoceten (Schnell et al., 1985; Perrin et al., 1994; Heyning en Perrin, 1994; Galatius, 2005; 

Sanvicente-Añorve, 2004; Berta et al., 2006; Murphy, 2006; Murphy en Rogan, 2006; MacLeod et al., 

2007). Andere auteurs konden deze bevindingen echter niet bevestigen bij Delphinus, Tursiops en 

Stenella spp (Amaral et al.,2008). Bij de gewone dolfijn (Delphinus delphis) heeft het mannelijk dier 

een langere schedel met grotere snuitbreedte aan de basis, een grotere zygomatische en postorbitale 

breedte en tot slot een grotere breedte tussen de temporale groeven en maximale breedte van de 

uitwendige neusgaten, orbitale lengte en mandibulaire diepte (Murphy, 2006; Murphy en Rogan, 

2006). Bij de slanke dolfijn (Stenella attenuata) heeft het vrouwelijk dier een langere snuit, maar heeft 

het mannelijk dier een grotere schedel (Schnell et al., 1985; Perrin et al., 1994; Sanvicente-Añorve, 

2004). Bij bruinvissen (Phocoena phocoena) is de vrouwelijke condylobasale lengte significant langer 

tijdens de ontwikkeling, maar op een volgroeid stadium daarentegen heeft de mannelijke bruinvis een 

langer condylobasale lengte en hyoidbeenderen (Galatius, 2005). Bij spitssnuitdolfijnen heeft het 

mannelijk dier één paar tanden in de onderkaak. De mannelijke narwal (Monodon mooceros) bevat 

een sterk ontwikkelde linker slagtand, alhoewel bij vrouwelijke dieren soms ook een minder 

ontwikkelde slagtand kan voorkomen (Berta et al., 2006; MacLeod et al., 2007). 
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2.3 HET TONGBEEN (OS HYOIDEUM) 

Het tongbeen van tandwalvissen vertoont morfologische en functionele verschillen in vergelijking met 

landzoogdieren. Voornamelijk het basaal gedeelte is veel breder, zodat hier brede spieren aan kunnen 

vasthechten. De mogelijkheid om slingerbewegingen te ondergaan wordt gekoppeld aan laryngeale 

functies. De morfologische variaties van o.a. de processi articulares kunnen een hulpmiddel zijn om 

tandwalvissenfamilies in de evolutie van de Odontoceti te klasseren. 

 

Recent werd het tongbeen (os hyoideum) van verschillende tandwalvissen in detail beschreven en 

vergeleken met landzoogdieren, voornamelijk de evenhoevigen (Artiodactyla) (Reidenberg en 

Laitman, 1994; Huggenberger et al., 2008). De evenhoevigen en tandwalvissen zijn namelijk nauw 

verwant en behoren samen tot de Superorde Cetartiodactyla. De basisbouw van het tongbeen van 

tandwalvissen is vergelijkbaar aan deze van de evenhoevigen (fig. 6). Het basaal gedeelte bestaat uit 

een enkelvoudig benig basihyoideum en parig thyrohyoideum. Het opgehangen gedeelte is eveneens 

opgebouwd uit een parig kraakbenig cerato- en epihyoideum en een benig stylohyoideum en 

kraakbenig tympanohyoideum. Toch werden ook verscheidene verschillen opgetekend. Het basaal 

gedeelte bevindt zich bijvoorbeeld ventraal van de laryngeale opening (aditus laryngealis) en de 

lengteas is parallel georiënteerd ten opzicht van de trachea. Dit in tegenstelling tot landzoogdieren 

waar het basi- en thyrohyoideum zich dorsaal van de larynxopening bevinden en de lengteas van het 

basaal gedeelte loodrecht staat op de lengteas van de verticale trachea (Reidenberg en Laitman, 

1994). Een verlengde larynx naar de nasale openingen kan de ventrale positie van het tongbeen bij 

tandwalvissen verklaren (Reidenberg en Laitman, 1987, 1994; Huggenberger et al., 2008). Het basaal 

gedeelte is dorsoventraal afgeplat en relatief groot ten opzichte van de andere tongbeenderen in 

vergelijking met landzoogdieren. De breedte tussen de beide thyrohyoidea is veel groter ten opzichte 

van de diameter van de larynx en trachea. Evenhoevigen hebben relatief kleinere, cilindervormige 

basihyoideum en thyrohyoidea. Bovendien is de breedte tussen beide thyrohyoidea ongeveer gelijk 

aan de diameter van larynx en trachea (Reidenberg en Laitman, 1994). 

Bij tandwalvissen zijn het basihyoideum en de thyrohyoidea versmolten door een synostose en het 

epi- en het stylohyoideum door een synartrose. Andere gewrichten zijn voornamelijk synoviaal. Het 

kraakbenig tympanohyoideum kon in deze studie niet in zijn geheel omschreven worden, wegens 

schade bij het lossnijden van de schedel. Men vermoedt dat het articuleert met het tympano-periotisch 

bullair complex en hierdoor onrechtstreeks ook met de schedel (Reidenberg en Laitman, 1994).  
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Fig. 6 Tongbeen en schedel van een tandwalvis (1) e n een rund (2) (naar Reidenberg en Laitman, 1994): 1a 
en 2a: dorsaal aanzicht van het tongbeen waarbij he t rechter opgehangen gedeelte naar lateraal wordt 
gehouden, zodat het basihyoideum beter zichtbaar wo rdt. Grijswaarden wijzen hier op kraakbenige 
structuren; 1b en 2b: lateraal aanzicht van het ton gbeen ten opzichte van de schedel, larynx en luchtp ijp; 
T=thyrohyoideum; B=basihyoideum; A=processus articu laris; C=ceratohyoideum; E=epihyoideum; 
S=stylohyoideum; Ty=tympanohyoideum (onvolledig bij deze tandwalvis). Merk op dat de luchtpijp bij 
tandwalvissen meer horizontaal is georiënteerd staa t en bij runderen meer verticaal. 

 

Aan het stylohyoideum van tandwalvissen ontbreekt een ventrocaudale processus muscularis en dus 

hoogstwaarschijnlijk ook de occipitohyoideus spier (musculus occipitohyoideus) die bij evenhoevigen 

vasthecht aan deze processus. De functie van deze spier is namelijk het stylohyoideum naar caudaal 

trekken, waardoor deze bij landzoogdieren ventrolateraal gericht is en geen voorwaartse beweging 

kan maken. Bij de tandwalvissen zou door de afwezige caudale tractie het stylohyoideum diagonaal 

staan. Enkel bij retractie van het basihyoideum beweegt het stylohyoideum onrechtstreeks ook naar 

caudaal (Reidenberg en Laitman, 1994). Daarentegen lijkt het hoofd van het stylohyoideum bij 

tandwalvissen op de processus condylaris van de onderkaak bij evenhoevigen. Dit zou een 

scharnierfunctie uitoefenen, waardoor het tongbeen bij opspannen van spieren een slingerende 

beweging maakt (Reidenberg en Laitman, 1994) Deze rostrocaudale bewegingsmogelijkheid kan een 

onderdeel vormen van het zuigmechanisme van de larynx, die lucht naar het epicraniaal (nasaal) 

complex perst voor geluidproductie (Huggenberger et al., 2008).  

Het groot tongbeen zorgt voor wijde aanhechtingsmogelijkheden van spieren die instaan voor het 

zuigmechanisme bij voedselopname in water (Reidenberg en Laitman, 1994; Werth, 2007), 

geluidproductie en ademhaling (Huggenberger et al., 2008).  

Aan de rostrale zijde van de hexagonale basihyoideum vormen zich twee processi articulares, die de 

verbinding maken tussen het basaal gedeelte en het opgehangen gedeelte dankzij articulatie met het 

ceratohyoideum. Alle afzonderlijke beenderen van het tongbeen zijn gepaard en symmetrisch, met 

uitzondering van het basihyoideum, dat enkelvoudig is en asymmetrisch gerichte processi articulares 

bevat. De rechter processus vormt een hoger gewrichtsvlak met het rechter ceratohyoideum dan de 

linker processus links. Hierdoor ontstaat een kanteling van het tongbeen, zodus voornamelijk een 

asymmetrie ontstaat in positie eerder dan in vorm van het tongbeen (Reidenberg en Laitman, 1994). 

Als men veronderstelt dat de beenderen van het opgehangen gedeelte parallel gepositioneerd 

worden, dan zijn er enkele oriëntatie wijzigingen in het basaal gedeelte. Zo kantelt het rechter 
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thyrohyoideum naar ventraal en het linker thyrohyoideum naar dorsaal. Echter, ook in het opgehangen 

deel van het tongbeen ontstaat asymmetrie door de asymmetrische gewrichtsvlakken van de processi 

articulares. Het rechter deel zal zich meer ventraal schikken dan links met een meer uitgesproken 

rostrolaterale oriëntatie. Beide kenmerken van de rechterzijde van het tongbeen zouden 

conformatieveranderingen van de weke delen structuren veroorzaken. Zo zou de bodem van de 

rechter recessus piriformis lager komen te liggen, waardoor de hoogte hiervan vergroot. Als men nu 

het basaal gedeelte horizontaal houdt, dan ziet men een dorsale verplaatsing van het rechter 

opgehangen deel. Deze houding zorgt voor het toedrukken van de rechter recessus piriformis. Men 

besloot hieruit dat het tongbeen een belangrijke rol speelt in de conformatieveranderingen in 

voornamelijk de rechter recessus piriformis (Reidenberg en Laitman, 1994). Verder onderzoek zag dat 

het garanderen van een waterdicht ademhalingsstelsel bij respiratie mede kan opgelost worden door 

het naar dorsaal verplaatsen van het tongbeen door contractie van dorsoventrale spiergroepen 

(musculus stylohyoideus, m. ceratohyoideus en m. thyropalatinus), waarbij de recessus piriformis 

wordt dichtgedrukt (Huggenberger et al., 2008) 

In de weke delen kon ook verdere asymmetrie worden vastgesteld. De larynx van tandwalvissen 

neemt een abaxiale positie in naar de linkerkant. De spieren die zowel aan de larynx als aan het 

tongbeen aanhechten vertonen ook een asymmetrie. Men veronderstelt dat deze spieren de larynx in 

deze asymmetrische positie houden, waardoor er een vernauwing ontstaat in de linker recessus 

piriformis enerzijds en een verbreding van de rechter recessus anderzijds (Reidenberg en Laitman, 

1994). Doordat de breedte tussen de twee thyrohyoidea groter is dan de breedte van larynx en 

trachea en de larynx naar links devieert, ontstaat eveneens een wijdere rechter recessus piriformis, 

waardoor meer plaats ontstaan om prooien in hun geheel door te slikken. (Reidenberg en Laitman, 

1994). 

Men wijst hier weer op de asymmetrie als gevolg van een scheiding tussen ademhalings- en 

spijsverteringsstelsel (Reidenberg en Laitman, 1987, 1994). Net als bij de asymmetrie van de schedel 

(Ness, 1967), vond men dat potvissen (Physeteridae) de hoogste graad en spitssnuitdolfijnen 

(Ziphiidae) de laagste graad van asymmetrie vertoonden van de weke delen in de neus- en keelstreek 

en asymmetrie van het tongbeen (Reidenberg en Laitman, 1994). Grote verschillen tussen potvissen 

en spitssnuitdolfijnen laat veronderstellen dat ze niet tot dezelfde familie behoren zoals vroeger 

gedacht (Mead, 1975), maar twee verschillende Families, Physeteroidae en Ziphioidae. 

Spitssnuitdolfijnen zouden een primitiever tongbeen hebben dan potvissen (Reidenberg en Laitman, 

1994). Doordat de processi articulares bij dolfijnachtingen (Delphinidae) breed uit elkaar staan, wordt 

vermoed dat Globicephala met gefusioneerde processi tot een andere familie behoort, namelijk de 

Globicephalidae (Reidenberg en Laitman, 1994). Fusies van de processi werden ook opgemerkt bij 

potvissen en bruinvissen. De dwergpotvis heeft een intermediaire vorm. Spitssnuitdolfijnen hebben net 

als dolfijnachtigen een wijde ruimte tussen de processi (Reidenberg en Laitman, 1994). 
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2.4 HET OOR 

Eén van de belangrijkste aanpassingen in de schedel van tandwalvissen is het gehoorstelsel. Zij 

gebruiken echolocatie onder water, waarbij meerdere anatomische wijzigingen een rol spelen. De 

onderkaken nemen de functie over van de uitwendige gehoororganen, het trommelvlies neemt toe in 

omvang, het midden- en binnenoor ontkoppelen zich van de schedel, het evenwichtsorgaan wordt 

rudimentair en het slakkenhuis adapteert zich aan hoge frequenties. Deze aanpassingen blijken 

uniform binnen de Odontoceti. 

2.4.1 De uitwendige gehoororganen 

Uitwendige gehoororganen zijn aanwezig bij alle walvissen (Cetacea). Ze bestaan uit een uitwendige 

gehoorgang die overgaat in een uitwendig gehoorkanaal. Een oorschelp is afwezig. Het uitwendig 

gehoorkanaal heeft, in tegenstelling tot andere zoogdieren, echter geen rechtstreekse verbinding met 

het trommelvlies (membrana tympanica) en de trommelholte (bulla tympanica). Er wordt hierdoor 

geconcludeerd dat de uitwendige gehoororganen geen functionele betekenis hebben bij walvissen 

(Ketten, 1992; Ketten, 1997).  

Het trommelvlies wordt bij de tandwalvissen door verscheidene auteurs anders gedefinieerd. Het 

trommelvlies ‘in ruime zin’ is sterk gemineraliseerd (Ketten, 1992). Het is kegelvormig en fungeert als 

de ventrolaterale wand van de trommelholte en wordt ‘tympanic conus’ genoemd (vermeld in: Ketten, 

1992; Nummela et al., 1999a, 1999b, Bron: Reysenbach de Haan, 1957). Deze tympanic conus omvat 

twee delen: een verlengd ligament, dat vasthecht aan de hamer, en het trommelvlies ‘in enge zin’.  

Het trommelvlies ‘in enge zin’ wijst op het lateraal deel van het tympanic conus dat aan de 

trommelholte vasthecht (vermeld in: Nummela et al., 1999a, Bron: Fraser en Purves, 1960; Fleischer, 

1978). Enkele potvissen en spitssnuitdolfijnen vervingen het trommelvlies door de ‘tympanic plate’, 

een beenplaat aan de ventrolaterale wand van de trommelholte (vermeld in: Nummela et al., 1999a, 

Bron: Fleischer, 1975, 1978). Sommige auteurs gebruiken de benaming ‘tympanic plate’ als algemene 

beschrijving voor het trommelvlies van alle tandwalvissen (Hemilä et al., 1999; Nummela et al., 1999a, 

1999b). Dit wordt in deze literatuurstudie ook toegepast. 

2.4.2 Het middenoor 

Het slaapbeen (os temporale) is dens en losgekoppeld van de schedel (Ketten en Wartzok, 1990, 

Ketten, 1997). Het verschilt in vorm, locatie, bouw, oriëntatie, functie en enkele andere aspecten van 

het slaapbeen van andere zoogdieren. Het hangt met ligamenten vast in de peribullaire holte en haar 

lengteas is ventromediaal gericht (Ketten, 1992) waarbij de voorzijde craniomediaal wijst (Nummela et 

al., 1999b). Hierdoor is het gehoor geïsoleerd van trillingen van de schedelbeenderen. Het bestaat uit 

de dunne, benige trommelholte en het dens, benig rotsbeen, die samen het heel groot tympano-

periotisch bullair complex vormen (TPC) (fig. 7) (Ketten en Wartzok, 1990). De rechter trommelholte 

oriënteert zich meer naar craniaal (Ketten en Wartzok, 1990). De TPC’s ontvangen geluidsgolven 

onafhankelijk van elkaar (Barnes et al., 2006). 
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Fig. 7 Linker tympano-periotisch bullair complex va n Orcinus orca (naar Nummela et al., 1999a): 
trommelholte met ps= processus sigmoideus, pp=proce ssus petrosus, tc=tympanic conus, tp=tympanic 
plate; rotsbeen met pt=processus tubarius; kader, r egio met de dense processus tubarius (pt) en de 
dunne beenplaat die deze processus verbindt met de tympanic plate (tp).  
 

De trommelholte (bulla tympanica), dat het middenoor omsluit, is een schelpvormige met lucht gevulde 

ruimte dat de gehoorbeentjes (ossicula tympani), hamer (malleus), aambeeld (incus) en stijgbeugel 

(stapes), omvat. Aan de laterale zijde wordt een dunner benig gebied beschreven dat zich ter hoogte 

van de ‘pan bone’ van de onderkaak bevindt. Hier worden de geluidsgolven doorgegeven die worden 

opgevangen door de onderkaak en doorgegeven langs de vetkanalen (zie verder) (Ketten, 1992). 

Zoals eerder vermeld wordt de laterale zijde gevormd door de tympanic plate (Ketten, 1992; Nummela 

et al., 1999a, 1999b).  

De mediale wand van de trommelholte is pachyosteosclerotisch. Dit is een zeer compacte en 

massieve beenstructuur zonder beenmerg, aangeduid als het involucrum. Deze zou als barrière 

dienen tegenover interferentie van benige geleiding tussen het rechter en linker TPC. Het zorgt voor 

een mediale akoestische isolatie voor betere werking van de onafhankelijke TPC’s (Luo, 1998).  

Tussen de processus tubarius en de processus petrosus, dorsaal op de trommelholte, begeeft zich de 

processus sigmoideus (fig. 7), een uniek aanhangsel bij Cetacea, die de tympanic conus 

overschaduwt (Luo, 1998; Nummela et al., 1999b) De oorsprong en betekenis hiervan is echter nog 

niet gekend (Luo, 1998).  

De processus gracilis verbindt de hamer met een deel van de trommelvlies door middel van een 

stevige synostose (Ketten, 1992; Nummela et al., 1999a). Bij zoogdieren is de trommelvlies een 

membraan waaraan het manubrium van de hamer vastzit. Het manubrium van de hamer ontbreekt en 

het verlengde trommelvlies hangt evenals de tensor tympani spier vast aan een transversale 

verdikking van de hamer (Nummela et al., 1999a). Hiernaast vormt de hamer ook een strak 

verbindingsvlak met het aambeeld enerzijds en een soort kogelgewricht met het rotsbeen anderzijds 
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(fig. 8) (Nummela et al., 1999a). Figuur 8 toont het voortbrengen van geluidsgolven doorheen de 

trommelholte naar het binnenoor aan. 

 
Fig. 8 Schematische voorstelling van het tympano-per iotisch bullair complex bij tandwalvissen (naar 
Nummela et al., 1999a en Hemilä et al., 1999): A, w eergave van de middenoorfunctie en B, het vier-
beenderen model van het middenoor van een dolfijn. tp=tympanic plate (trommelvlies), pg=processus 
gracilis, m=malleus (hamer), i=incus (aambeeld), mi =malleus-incus comlex, s=stapes (stijgbeugel). A, e en 
invallende geluidsgolf (doorgegeven door vetkanalen  thv de onderkaak of rechtstreeks) zorgt voor trill ing 
van de volledige tympanic plate van de trommelholte . Deze geeft de energie door via het processus 
gracilis naar de malleus. Kogelgewricht met het rot sbeen zorgt voor het naar dorsaal bewegen van de 
stapes tegen het foramen ovale naar het binnenoor. In het slakkenhuis worden trillingen omgezet naar 
zenuwimpulsen. B, elastische contactpunten: 1, de t ympanic plate en het rotsbeen; 2, de tympanic plate  
en de malleus; 3, de incus en de stapes; 4, de stap es en het rotsbeen; 5, de malleus en het rotsbeen. Het 
malleus-incus complex is geen flexibel gewricht.  
 

2.4.3 Het binnenoor 

Het rotsbeen (pars petrosa), dat het binnenoor omsluit, bevindt zich dorsaal van de trommelholte en is 

hiermee verbonden (fig. 7 en 8). Deze verbinding is meestal niet synostotisch, afgezien van de 

craniaal gelegen processus tubarius en zijn contactpunt op het rotsbeen bij sommige 

spitssnuitdolfijnen, potvissen (Nummela et al., 1999) en dwergpotvissen (Fleischer, 1975).  

Het binnenoor omvat twee onderdelen, namelijk het evenwichtsorgaan (vestibulair apparaat) en het 

slakkenhuis (cochlea). Bij walvissen is het evenwichtsorgaan sterk gereduceerd, zodat de verhouding 

ten opzichte van het slakkenhuis verkleind is (fig. 9) (Gray, 1951; Luo en Eastman, 1995; Spoor et al., 

2002). Hierbij vindt men in dieren met vergelijkbaar lichaamsgewicht semicirculaire kanalen die 

gemiddeld drie maal kleiner zijn in walvissen (Gray, 1951; Luo en Eastman, 1995; Spoor et al., 2002) 

en een kleinere kanaaldiameter omvatten (Gray, 1951). Men stipuleert dat de fusie van halswervels 

een oorzakelijke factor inhoudt in de gereduceerde behoefte aan het evenwichtsorgaan, omdat 

hierdoor hoofdbewegingen beperkt werden (Gray, 1951; Ketten, 1992; Ketten, 1997). Anderen 

verklaren de reductie van de semicirculaire kanalen aan de hand van het minder gevoelig worden aan 

nausea tijdens rotatie bij het zwemmen om aldus efficiënter in zee te kunnen jagen (Spoor et al., 
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2002). Zij kaarten aan dat de reductie van het evenwichtsorgaan snel ontstond, in tegenstelling tot de 

geleidelijke veranderingen in de wervelkolom (Spoor et al., 2002). 

 

 
Fig. 9 Vergelijking van het binnenoor bij een landzo ogdier en tandwalvissen (naar Ketten, 1997): 
eo=evenwichtsorgaan, sh=slakkenhuis. De verhouding tussen het evenwichtsorgaan en het slakkenhuis 
bij landzoogdieren is veel groter dan bij tandwalvi ssen. Tandwalvissen zouden hierdoor in staat zijn o m 
snelle rotatie bewegingen te maken niet gepaard gaa n met misselijkheid, wat wel het geval is bij 
landzoogdieren.  
 
 
Daarentegen is het slakkenhuis niet proportioneel mee gereduceerd (Spoor et al., 2002). Dit orgaan 

staat in verband met het gehoor. Hoe lager de geluidsfrequenties die worden doorgegeven langs het 

middenoor naar het slakkenhuis, hoe verder deze trillingen langs het basilair membraan gaan. Het 

slakkenhuis heeft bij tandwalvissen slechts een laag aantal windingen, meestal niet meer dan twee 

(Gray, 1951). Dit kan gecorreleerd zijn aan het hoge-frequentie-gehoor bij tandwalvissen (Ketten, 

1992). Men onderscheidt twee groepen met verschillende frequenties in ultrasone captatie (fig. 10): 

Type I (o.a. bruinvissen en Indische rivierdolfijnen die zelfstandig leven) capteren piekfrequenties 

hoger dan 100 kHz en Type II (vnl. dolfijnachtigen die in groepsverband leven) lager dan 80 kHz 

(Ketten en Wartzok, 1990). Type I vertoont minder dan 2 spiraalvormige windingen die niet sterk 

verheven zijn, maar welke dezelfde diameter hebben. Daarentegen vertoont Type II een meer 

verheven slakkenhuis met gemiddeld 2 tot 2,5 windingen, waarbij de diameter afneemt naar apicaal 

toe (Ketten, 1992; Ketten, 1997).  

Men omschreef een welgevormde verkalkte buitenste lamina ossea spiralis, waaraan het basilair 

membraan aanhecht (ol resp. m in fig. 10). Deze verkalking wordt bij zoogdieren geassocieerd met het 

horen van hoge frequentie (Ketten, 1992). Bij Type I omvat de benige buitenste lamina tot 60% van de 

ductus cochlearis, beginnende vanaf de basis van het slakkenhuis. Bij Type II bedraagt dit slechts 25-

30% (Ketten, 1992; Ketten, 1997). 
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Fig. 10 Schematische voorstelling van de windingen v an het slakkenhuis bij type I en type II 
tandwalvissen (naar Ketten, 1992): m= basilair memb raan, il=binnenste lamina ossea spiralis, ol= 
buitenste lamina ossea spiralis. Type I tandwalviss en horen frequenties hoger dan 100 kHz. Zij bevatte n 
een relatief langer buitenste lamina ossea spiralis , een weinig verheven slakkenhuis met minder dan 2 
windingen. Type II horen frequenties lager dan 80 k Hz. Hun buitenste lamina is relatief korter dan typ e I, 
het slakkenhuis is verheven met 2 tot 2,5 spiraalvo rmige windingen. 

2.4.4 Geluidsperceptie 

Om invallende hoogenergetische golven op te vangen, hebben de tandwalvissen een groot oppervlak 

nodig. De onderkaak zou fungeren als primaire receptor voor ultrasone golven (Bullock et al., 1968; 

Brill et al., 2001; Barnes et al., 2006; Hemilä et al., 2010). Het caudaal deel van de onderkaak bevat 

een grote schelpachtige, ovale met vet gevulde regio met dun, maar dens been, de ‘pan bone’. Dit is 

een verbreding van het foramen mentale (Nummela, 2004a; Rauschmann et al., 2006). Als hypothese 

wordt naar voor gebracht dat de akoestische energie van invallende geluidsgolven worden 

opgevangen en geconcentreerd door onderhuids vetweefsel, de blubber. Deze geeft drukgolven door 

aan het dunne bot van de onderkaak, de pan bone (fig. 11 en 12..). Hierna worden de drukgolven 

doorgegeven aan met vet gevulde kanalen mediaal hiervan. De vetkanalen staan in verbinding met 

een dunne regio op de trommelholte, de tympanic plate. Drukgolven worden op hun beurt omgezet in 

uniforme trillingen van deze ‘tympanic plate’. Dankzij verbinding met de hamer door middel van de 

processus gracilis ontstaat een keten van bewegingen in de gehoorbeentjes. Een hefboom effect 

wordt verkregen door de nauwe verbinding van de hamer met het aambeeld. De stapes wordt hierdoor 

in het foramen ovale geduwd. Via het foramen ovale zullen deze trillingen tot in het slakkenhuis van 

het binnenoor geraken (Hemilä et al., 1999; Hemilä et al., 2010). Afhankelijk van de frequentie van de 

waargenomen geluidsgolf zullen trillingen een bepaalde afstand over het basilair membraan in het 

slakkenhuis afnemen (Ketten, 1992, 1997). Naargelang het tijdstip dat uitgezonden golven terugkeren, 

zal de tandwalvis kunnen bepalen waar een voorwerp zich bevindt. Hiernaast krijgt het informatie over 

de grootte, snelheid en ook de dichtheid. Verborgen prooien onder het zand kunnen hierdoor 

gedetecteerd worden.  

Een andere hypothese stelt dat ook de tympanic plate een rol speelt in primaire geluidsperceptie, 

omdat het een groot oppervlak heeft in tegenstelling tot het trommelvlies van landzoogdieren. Zoals 

reeds vermeld is hebben dieren met echolocatie een groot oppervlak nodig om golven te capteren 

(Hemilä et al., 2010).  
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Fig. 11 Schematische voorstelling van de geluidsperc eptie bij a, een landzoogdier en b, een tandwalvis 
(uit Hemilä et al., 2010): ac= uitwendig gehoorkana al, tm=trommelvlies, tp= tympanic plate, TPC=tympano -
periotisch bullair complex, T=trommelholte, M=hamer , I=aambeeld, S=stijgbeugel, P=rotsbeen, 
co=slakkenhuis, skull=schedel. a, geluidsperceptie langs de pinna (oorschelp) gaat langs het uitwendig  
gehoorkanaal naar de trommelvlies die verbonden is met de hamer. Langs de gehoorbeentjes wordt 
energie doorgegeven en via de stijgbeugel in het fo ramen ovale doorgegeven aan het slakkenhuis. Hier 
worden de geluidsgolven omgezet in zenuwimpulsen. b , geluidsperceptie langs de onderkaak en 
drukgolven via vetkanalen naar de tympanic plate in  het tympano-periotisch bullair complex 
overgedragen. Deze is vergroeit met de hamer en zor gt voor kettingreactie. De stijgbeugel zal het fora men 
ovale doen trillen, waarbij geluidsgolven in het sl akkenhuis worden omgezet in zenuwimpulsen. Merk op 
dat de tympanic plate verbeend is, de malleus een s charnierfunctie heeft met het rotsbeen en dat het 
rotsbeen ontkoppeld is van de schedel. 

 

Fig. 12 Schematische voorstelling van de uitwendige geluidsperceptie en de lokalisatie van de meloen bi j 
een tandwalvis (naar Berta et al., 2006): 1, latera al aanzicht en 2, ventraal aanzicht. De meloen zorg t voor 
het verzenden van ultrasone golven doorheen het wat er. Terugkerende golven worden opgevangen door 
de onderkaak, dat voor een benige geleiding zorgt. In de pan bone ontstaan drukgolven, die worden 
doorgegeven naar vetkanalen. Deze liggen mediaal va n de onderkaak en reiken tot het tympano-
periotisch bullair complex (TPC). In het TPC worden d e drukgolven opgevangen door de tympanic plate. 
Merk de rudimentaire uitwendige gehoorgang op.  
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2.5 BESPREKING 

Over enkele onderwerpen zijn onderzoekers vandaag de dag het met elkaar eens. Zo worden via 

verscheidene anatomische invalshoeken de Physeteridae (potvis) en Ziphiidae (spitssnuitdolfijn) 

taxonomisch duidelijk van elkaar onderscheiden Deze werden vroeger in dezelfde Familie 

Physeteridae geplaatst (Mead, 1975). Het onderscheid gold zowel voor onderzoek naar 

schedelasymmetrie (Ness, 1967; MacLeod, 2007), het gebit (Berta et al., 2006) als naar de 

tongbeenderen (Reidenberg en Laitman, 1994). Een opmerking is dat Ness enkel Kobia breviceps 

onderzocht. Over deze dwergpotvis bestaat echter discussie. Sommige auteurs beschouwen 

dwergpotvissen als een aparte Familie Kogiidae, gescheiden van de potvissen. Reidenberg en 

Laitman (1994) categoriseerden Kogia op basis van het macroscopisch beeld van het tongbeen als 

een intermediaire vorm tussen het primitief beeld bij de spitssnuitdolflijnen en de meer geëvolueerde 

vorm bij potvissen. Door de betere kennis van tandwalvissen kwamen onderzoekers (o.a. Mead, 1975) 

terug op hun uitspraak in verband met de groepering van de Physeteridae (Mead en Brownell, 2006).  

Een ander onderwerp waarover onderzoekers een consensus blijken te hebben bereikt, is het belang 

van asymmetrie voor de strikte splitsing tussen het ademhalings- en spijsverteringsstelsel (Reidenberg 

en Laitman, 1987, 1994; MacLeod et al., 2007). Reidenberg en Laitman bestudeerden zowel de weke 

delen structuren van het hyoied apparaat als het tongbeen zelf om dit scheidingsmechanisme beter in 

beeld te brengen. MacLeod et al. gingen verder op de studies over de schedelasymmetrie in (Ness, 

1967) om de variaties tussen tandwalvissen te verklaren. Asymmetrie, zo concludeerden zij, bleek niet 

alleen noodzakelijk voor een voedselopname onder water, maar steeg daarenboven bij tandwalvissen 

die op grotere prooien gingen jagen. 

De hypothese waarbij men dacht (Yurick en Gastin, 1988) dat echolocatie in verband stond met de 

schedelasymmetrie, werd niet aanvaard door MacLeod et al. (2007). Deze onderzoekers vonden geen 

correlatie tussen echolocatie en prooigrootte, maar wel tussen prooigrootte en asymmetrie. Dit is 

echter een deductie. Als men geen verband vindt tussen twee ondervindingen hoeft hierdoor niet 

noodzakelijk een ander verband uitgesloten te worden. Zo zag men een asymmetrische positie tussen 

de twee TPC’s (Ketten en Wartzok, 1990), wat ook kan wijzen op een verband tussen asymmetrie en 

het gehoor. De studie van MacLeod et al. kon, zoals voorgaand onderzoek (2010) eveneens niet 

verklaren waarom Pontoporia blainvillie geen asymmetrie vertoont. Verder onderzoek over de invloed 

van asymmetrie op onder andere echolocatie is nodig om hypotheses te bevestigen of te weerleggen. 

Andere betwistingen bestaan over het al dan niet voorkomen van seksueel schedeldimorfisme bij 

dolfijnachtigen. De onderzochte populatiegrootte en de leeftijd van de bestudeerde dieren zijn enkele 

factoren die hebben geleid tot tegenstrijdige conclusies aangaande dit onderwerp. Zo onderzochten 

Murphy en Rogan (2006) 250 dolfijnen (Delphinus delphis) met behulp van verscheidene 

lichaamsmetingen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amaral et al. (2008) die slechts 110 individuen in 

hun studie opnamen. Uit leeftijdsbepaling van de exemplaren van Murphy en Rogan bleek echter dat 

68 hiervan onder de leeftijd van 1 jaar zaten en dat er een gebrek was aan individuen in de 

leeftijdscategorie tussen 7 en 10 jaar. Alle dieren bij Amaral et al. werden beschouwd als volwassen. 

Er werd gekeken naar de fusie van craniale beenderen om volwassenheid aan te duiden. Heyning en 
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Perrin (1994) deden helemaal geen leeftijdsbepaling en vergeleken alle gevonden dieren.. 

Sanvicente-Añorve et al. (2004) onderzochten in hun studie slechts 29 slanke dolfijnen (Stenella 

attenuata graffmani), waarbij ook een grote marge was in lichaamsgrootte. Er zullen 

hoogstwaarschijnlijk speciesverschillen bestaan tussen de dolfijnachtigen zoals bij andere 

tandwalvissen. Elke species zou op een systematische manier onderzocht moeten worden, waarbij 

rekening wordt gehouden met de leeftijd en het aantal dieren. Een probleem waarmee vele 

onderzoekers in dit onderzoeksdomein worden geconfronteerd is het feit dat tandwalvissen helaas 

niet meer in grote aantallen voorkomen. Hierdoor dalen ook de gevonden dode dieren om onderzoek 

door middel van autopsie op te verrichten. Nieuwere technieken zoals radiografie (RX), computer 

tomografie (CT- of magnetische resonantie velden (MRI) kunnen een hulpmiddel zijn om deze dieren 

te onderzoeken om zodoende meer informatie uit één enkel individu te halen. 

Uit deze literatuurstudie kan men stellen dat de kennis omtrent functioneel anatomische adaptaties bij 

tandwalvissen sterk is de laatste decennia is toegenomen. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 

anatomische bevindingen uit oudere studies (o.a. Miller, 1923; Reysenbach de Haan, 1957; Ness, 

1967) waaruit conclusies betreffende de functie worden getrokken. Bij dergelijke benadering moet 

men beducht zijn geen foutieve waarnemingen over te nemen zonder verdere grondige analyse van 

het onderwerp. Alhoewel goede beschrijvingen bestaan over o.a. telescoping (Miller, 1923) en 

schedelasymmetrie (Ness; 1967), worden soms onduidelijkheden gevonden bij de beschrijving van het 

gehoorstelsel. Door de hoge specialisatie van het gehoorstelsel van tandwalvissen, worden vaak 

nieuwe termen gepostuleerd, gebaseerd op recenter onderzoek. Ketten (1992) gebruikte het 

trommelvlies ‘in ruime zin’ (tympanic conus) als definitie voor het trommelvlies, zoals beschreven door 

Reysenbach de Haan (1957). Nummela et al. (1999a) namen de definitie van andere auteurs aan 

(Fraser en Purves, 1960; Fleischer, 1978). Zo kan gesuggereerd worden om het trommelvlies, dat bij 

tandwalvissen sterk gemodificeerd is, de ‘tympanic plate’ te benoemen zoals recente onderzoekers 

ook doen (Nummela et al., 1999a, 1999b; Hemilä et al. 1999; Hemilä et al., 2010). Dit is slechts één 

voorbeeld. Hieruit wordt geconcludeerd dat uniforme definities over nieuwe anatomische 

ondervindingen bij tandwalvissen noodzakelijk is. Onderzoekers zullen hierdoor hun bevindingen beter 

kunnen beschrijven en vergelijken.  

Over het tongbeen zijn slechts recenter studies gedaan. Een gedetailleerd onderzoek over de 

anatomie werd gestart door Reidenberg en Laitman (1987, 1994). Deze gegevens werden gebruikt 

door Huggenberger (2008), die ging kijken naar de functie van het tongbeen bij een bruinvis 

(Phocoena phocoena) in de geluidproductie en ademhaling. Er bestaat echter een morfologische 

variatie tussen de Families van de tandwalvissen, waardoor extrapolatie niet steeds aangewezen is. 

Deze beschrijvingen werden door andere onderzoekers als model gebruikt om andere Families te 

onderzoeken. Werth (2007) gaf de implicaties voor voeding en thermoregulatie aan. Verder onderzoek 

over de belangrijke functies van het tongbeen zullen moeten gebeuren. 

Of het gereduceerd vestibulair apparaat een oorzaak (Spoor, 2002) of gevolg (Gray, 1951; Ketten, 

1992; Ketten, 1997) is van de fusie van de nekwervels is nog niet bewezen. De opmerking over de 

trage evolutie van wijzigingen in de wervelkolom door Spoor (2002) kan hier desalniettemin een goed 
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argument zijn. De eerste veranderingen in het skelet waren namelijk te zien in het craniaal skelet en 

pas later in de locomotorische eenheden. Verder onderzoek is nodig om het tijdstip in de evolutie van 

de walvissen te bepalen waarop fusie en reductie van de halswervels plaatsvond. 
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1 STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

1.1 LOGBOEK STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

Datum Uur Aard consultatie/ huis- / bedrijfsbezoek Opmekingen 

11/10/2010 18h Consultatie op de praktijk (P): Maltezer, 

Vaccinatie kattenziekte (parvovirose) – 

hondenziekte (Carré) 

 

11/10/2010 18h20 P: Franse Bulldog, Drachtig: Echo + Vaginaal 

Toucher 

Operatie: Keizersnede met 1 levend, gezond 

reu pupje 

1 pup, hartje klopte 

Anesthesie: neuroleptanalgesie, 

fentanyl, isoflurane + lokale 

verdoving lidocaïne 

11/10/2010 19h30 P: Dwerg Pincher, Oorontsteking: Uitstrijkje 

oorswab met Gramkleuring 

Huidknobbels 

Behandeling antibioticum: Cefovecin 

(Convenia) SC; Marbofloxacine, clotrimazol, 

dexamethasone (Aurizon) = oordruppels 

Groepjes bacteriën te zien,  

 

11/10/2010 20h10 P : Parkieten, Acute sterfte in volière na 

beurs 

Autopsie: Afdrukpreparaat lever, nier, milt 

Darminhoud onderzoek  

Behandeling: Soludox (doxycycline) 

DiDi: Polyomavirus, Adenovirus,  

Chlamydia (conjunctivitis 

levenden) 

11/10/2010 21h-

21u15 

Extra: Palpatie en Echo bij een 

geëuthanaseerde kat met chronische 

urinewegobstructie 

Urinegruis in de urineblaas 

12/10/2010 18h P: Kat, Vaccinatie kattenziekte, leucose, 

Ontwormen, Nagels knippen 

 

12/10/2010 18h30 P: Koi karper, Parasitair onderzoek 

kieuwwater en uitstrijkje huid  

Huid: Trichodina, Advies 

wateronderhoud 

12/10/2010 19h P: Chihuahua, Speekselen en braken 

Klinisch onderzoek, Radiografie 

Geen opaak vreemd voorwerp 

Behandeling: Anti-emeticum 

12/10/2010 19h30 P: Straatkat, Opvolging Chlamydia 

behandeling 

 

12/10/2010 20h P: Straatkat, Gingivitis 

Diagnose FIV/FeLV 

Test negatief 

Ontworming 

12/10/2010 20h20-

20h40 

P: Sharpei, Vaccinatie hondenziekte-

kattenziekte 

 

2/11/2010 8h Operatie: Border Coli, Othematoma  Anesthesie: geen thiopental, wel 

propofol  
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2/11/2010 10h10 P: Chihuahua, Vaccinatie hondenziekte-

kattenziekte-rattenziekte (leptospirose), 

kennelhoest 

Nagels knippen 

 10h30 P: Kater, oorschurft  

2/11/2010 10h45 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Oogtest: kopziekte, Mestonderzoek: 

spoelwormen en coccidiose 

Kropswab: trichomonose 

Verder bloedonderzoek: paratyfus 

 

2/11/2010 11h15 P: Senegal Papegaai, Seksen via 

endoscopie en algemene anesthesie 

3 poppen 

2/11/2010 11h45 P: Kater, Aanrijding: Lichamelijk onderzoek, 

Radiografie thorax 

 

2/11/2010 13h30 P: Berner Sennen, Perianaalklier ontsteking  Lokaal antibioticum in klieren 

2/11/2010 13h55 P: Jack Russell, Vaccinatie hondenziekte-

kattenziekte-rattenziekte-hepatitis contagiosa 

(CAV-1) 

Anaalklieren ledigen 

2/11/2010 14h10 P: Bordeauxdog, Verwijderen hechtingen na 

excisiebiopt melanoma 

 

2/11/2010 14h35 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Oogtest: kopziekte, Mestonderzoek: 

spoelwormen en coccidiose 

Kropswab: trichomonose 

Gramkleuring mest: paratyfus (Salmonella) 

Weinig coccidiose, negatieve 

kropswab, candida en gram 

positieve kiemen op kleuring 

2/11/2010 15h10 P: Bulldog pup (enkele dagen), Verslikking 

en purulente neusvloei 

Lokaal spoelen met fysiologisch 

NaCl-oplossing 

2/11/2010 15h35 P: Labrador, Perianaalklieren controle  

2/11/2010 15h55 P: Kat 15jaar, lethargie anorexie comateus, 

Euthanasie 

 

2/11/2010 16h10 P: Illigers Ara (Maracana), Suf en zit dik 

Bloedonderzoek: lever-, nier- en 

suikerwaarden 

Mestonderzoek 

Leverfalen 

2/11/2010 16h45 P: Weimaraner, Vaccinaties (jaarlijkse), ook 

rabiës 

 

2/11/2010 17h10 P: Shi Tsu, Vaccinaties (jaarlijkse)  

2/11/2010 17h50 P: Half wilde kat onderzoek  

2/11/2010 18h P: Vlinderhondje, Vaccinatie hondenziekte- Mitralisklep insufficiëntie 
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kattenziekte-rattenziekte opvolging 

2/11/2010 18h20 P: Cavalier King Charles, Voedingsallergie 

(oor jeuk) 

 

2/11/2010 18h45 P: Mechelse Herder, Vaccinatie 

hondenziekte-kattenziekte-rattenziekte, 

kennelhoest 

 

2/11/2010 19h P: Grijze Roodstaart papegaai, Bloedname 

voor DNA-test PBFD 

Scheve poot: herstel en verband 

 

2/11/2010 19h30 P: Dobberman, Verwijderen hechtingen na 

excisiebiopt lipoma 

 

2/11/2010 19h45 P: Maltezer, Vaccinaties (jaarlijkse) 

                   Schotse Border, Vaccinatie 

hondenziekte-kattenziekte-rattenziekte, 

                   Kennelhoest 

 

2/11/2010 20h05 P: Europese Sijzen, Oogontsteking volière  

2/11/2010 20h30 P: Cavalier King Charles, Woekeringen en 

ulceraties op lichaam 

Insectenbeten 

2/11/2010 21h P: Slechtvalk, Gezwel aan peesschede 

achillespees 

 

2/11/2010 21h20   

25/02/2011 14h   

25/02/2011 14h15 P: Geel Voorhoofd papegaai, Nagels vijlen, 

Vitaminepreparaat injectie 

Voeding: Nutribird 

25/02/2011 14h30 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Oogtest, Mestonderzoek: spoelwormen en 

coccidiose 

Kropswab: trichomonose 

Advies en medicatie voor 

wedstrijd 

25/02/2011 15h P: Kruising Jack Russel en Bobtail, 

Allergische dermatitis (begin stadium) 

Behandeling: lichte dosis 

cortico’s en Cyclosporine 

25/02/2011 15h20 P: Valkparkieten, 1ste 1jaar, Scheve bek 

knippen, 2de 3,5maand, Jicht en pootletsels 

en gewrichtsopzetting 

Behandeling: Nierondersteuning 

en antibioticum 

25/02/2011 15h45 Thuisbezoek (B): Schaap, dag na partus: 

opisthotonus, blind?, +/- bewusteloos 

Behandeling: Antibioticum, 

Calcium, NSAID, Glucose 

25/02/2011 16h B: Duivenmelker, Vaccinatie 170 duiven: 

Paramyxovirus-Poxvirus 

 

25/02/2011 18h05 P: Chihuahua, Chronisch abces met 

fistelvorming onder oog 

Tandabces P4 
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25/02/2011 18h25 P: Love Birds, Bloed nemen: testen op 

Polyomavirus  

 

25/02/2011 19h P: Kat, Lymphoplasmocytaire stomatitis en 

gingivitis, Geen positieve reactie op cortico’s 

therapie, Euthanasie: sedatie en barbituraten 

Overvloedig speekselen 

25/02/2011 19h20 P: Cactusparkiet, Niet vliegen en 

zenuwsymptomen (tremor poten) 

Bloedonderzoek: lever- en nierwaarden 

(resultaten om 20h) 

Leverwaarden gestegen 

25/02/2011 19h30 P: Hond, hechtingen verwijderen na 

pyometra operatie 

 

25/02/2011 19h40 P: Kat, Vaccinatie FCV, FHV, FPanleukoV  

25/02/2011 20h Vervolg Cactusparkiet  

25/02/2011 20h20   

26/02/2011 8h   

26/02/2011 8h30 P: Tervuurse Herder, Vestibulair geriatisch 

syndroom 

Bloed nemen: testen M-gradiënt, opvolging 

voor tumoraal proces, want vroeger reeds 

gehad en weg na 2-3dagen 

Symptomen: nystagmus, scheve 

kop naar links, Behandeling: 

Cortico’s en Vit B 

26/02/2011 9h P: Border Collie, Drachtonderzoek d27 met 

Echo 

 

26/02/2011 9h15 P: Chihuahua, Bruin braaksel, daarna diarree 

met vers bloed 

Rectaal Toucher 

Colitis 

26/02/2011 9h35 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Oogtest: kopziekte, Mestonderzoek: 

spoelwormen en coccidiose, Kropswab: 

trichomonose 

Difterie vaccin 

 

26/02/2011 9h55 P: Duivenmelker, Zieke duif mestonderzoek: 

spoelwormen, kropswab: trichomonas 

 

26/02/2011 10h20 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Oogtest: kopziekte, Mestonderzoek: 

spoelwormen en coccidiose negatief 

Kropswab: trichomonose negatief 

Advies en medicatie voor en na 

wedstrijd 

26/02/2011 11h P: Duivin verdacht Paratyfus, Mestonderzoek 

Gramkleuring: Gram negatieve kiemen 

Baytril 



5 
 

(Salmonellose?) 

26/02/2011 11h30 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Mestonderzoek: spoelwormen en coccidiose, 

Kropswab: trichomonose 

Vaccinatie Paramyxovirus en Poxvirus 

 

26/02/2011 11h50 Advies Tetracyclinebehandeling voor vissen 

in Bali 

 

26/02/2011 12h10-

12h30 

P: Agapornus, Braken, Kropswab: Gram 

negatieven 

Kropontsteking: baytril in de 

krop 

26/02/2011 13h B: Schaap, 2dagen na partus nog 

opisthotonus na behandeling Ab, Ca, 

Glucose, NSAID’s 

Waarschijnlijkheidsdiagnose: 

Tetanus na Retentio 

Secundinarium 

26/02/2011 13h30 B: Schaap, behandeling Rotkreupel met 

oxytetracycline spray 

Advies thuisbehandeling 

26/02/2011 14h   

8/03/2011 8h   

8/03/2011 8h30 P: Maltezer, 12j, Gezwollen submandibulaire 

lymfeknoop links 

Punctie Lymfeknoop voor cytologie en 

bloedname 

resultaat: sterk verdacht van 

maligne lymfoma 

8/03/2011 8h50 Operatie: Maltezer, Ovariohysterectomie Een beetje tandsteen 

8/03/2011 9h40 Operatie: Britse Korthaar, 5maanden, 

Castratie  

Medetomidine en ketamine 

8/03/2011 10h05 Hospitalisatie: Duif, Aspergillose, 

behandeling en bloedonderzoek 

 

8/03/2011 10h20 P: Canis vulgaris, Stok in vast in de mond  

8/03/2011 10h35 P: Flat Coated Retriever, Vaccinatie 

hondenziektevirus, hondenadenovirus type 2, 

parvovirus (Trivirovax) 

Oorontsteking met Malassezia 

8/03/2011 11h10 P: Boxer, gebroken nagel digitus I  

8/03/2011 11h30 P: Kat, 9maanden, algemeen slecht, suf, 

anorexie, geen reactie op antibioticum 

Bloedonderzoek 

 

8/03/2011 11h50 P: Kat, hematurie, pollakisurie: 

blaasontsteking 

Pijnstillers en Cephalosporine 

8/03/2011 13u30 Advies: Duivenmelker, medicatie voor hok  

8/03/2011 14h P: Dobermann, Vaccinatie Leptospirose/ PI2, 

Bordetella / Trivirovax 
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8/03/2011 14h10 P : Maltezer, Vaccinatie PI2, Bordetella/ 

Kennelhoest 

 

8/03/2011 14h30 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Oogtest, Mestonderzoek: spoelwormen en 

coccidiose 

Kropswab: trichomonose 

Gramkleuring mest: paratyfus (Salmonella) 

 

8/03/2011 14h50 P: Kruising Shi Tzu en Maltezer, Vaccinatie 

Leptospirose/ Kennelhoest 

 

8/03/2011 15h05 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Oogtest, Mestonderzoek: spoelwormen en 

coccidiose 

Kropswab: trichomonose 

 

8/03/2011 15h20 P: Duivenmelker, Controle en begeleiding 

duivenhokken 

Mestonderzoek: spoelwormen en coccidiose 

Kropswab: trichomonose 

 

8/03/2011 15h40 P: Duitse Herder, Vaccinatie Leptospirose/ 

PI2, Bordetella / Kennelhoest 

Droge neusspiegel en schilfers: 

zinkpreparaat 

8/03/2011 16h55 P: Kater, Vaccinatie 1ste keer, Niesziekte/ 

Kattenziekte 

 

8/03/2011 17h10 B: Kat, Euthanasie, comateus, decubitus, 

anemie, icterus, vers bloed in faeces 

Autopsie: Galblaas groot divertikel en 

verdikte wand, Levercirrose, Icterus 

Waarschijnlijkheidsdiagnose: 

Cholangiohepatitis 

8/03/2011 18h10 P: Ara, Nagels vijlen en algemeen klinisch 

onderzoek 

Check-up mest: Gram kleuring 

 

8/03/2011 18h30 Ophalen gesteriliseerde Maltezer en advies 

voeding 

 

8/03/2011 18h45-

19h10 

P: Bull terrier, Mank heling breuk sprong, 

Radiografie sprong 

Artrose 

8/03/2011 18h55 Ophalen gecastreerde Britse Korthaar en 

advies voeding 

 

8/03/2011 19h10 P: Labrador, 5m, Jeuk, pustels, 

hyperpigmentatie en lichenificatie met 

ventrale distributie en rond ogen en mond  

Didi:o.a. Demodicose, Atopische 

dermatitis/allergie, Malassezia, 

Pyodermie 

8/03/2011 20h00 P: Labrador pup, Vaccinaties kattenziekte, Schilfers: behandeling tegen 
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hondenziekte, CAV1 schilfermijt 

8/03/2011 20h15 P: Kanaries, Plotse sterfte, hokprobleem 

Autopsie, Afdrukpreparaat Lever: bacteriën, 

Maag, Mest 

Lever opgestuurd voor labo 

onderzoek naar o.a. circovirus, 

polyomavirus 

8/03/2011 20h30 P: Mini Maltezer, Grote pustel aan achterpoot 

Punctie en swab etter bacterieel onderzoek 

en antibiogram, curette, bandage 

 

Totaal 44h15   
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1.2 CASUÏSTIEK GEZELSCHAPSDIEREN 

1.2.1 Anamnese 

Nijntje, een 8 jarige intacte kattin. 

Eerste consultatie 19/8/2009: aangeboden met de klacht dat zij veel speekselvloei had en soms ook 

blies tijdens het eten. Een matige vermagering werd opgemerkt. Hierna waren de eigenaars 

overgeschakeld naar blikvoeding en merkten dat de kat dit liever opnam. Verder waren er geen 

klachten. Ze leeft ook buitenshuis en kan in contact komen met andere katten.  

Tweede consultatie 20/5/2010: na de eerste behandeling recidiverende klachten van hoge 

speekselvloei en stinkende mondgeur. De kat was sterk vermagerd en at niet goed. 

Laatste consultatie 25/2/2011: na verloop van tijd begon de kat telkens weer en in grote hoeveelheden 

speekselvloei te verliezen. De geur verbeterde ook niet. De kat was anorectisch, zeer mager. 

1.2.2 Klinisch onderzoek 

Eerste consultatie 19/8/2009: op algemeen onderzoek waren er geen specifieke ziektebeelden. Enkel 

de submandibulaire lymfeknopen waren licht opgezet. Bij mondinspectie was er veel speekselvloei 

waarneembaar en zeer rode mondslijmvliezen en tandvlees. De kat had een slecht ruikende mond.  

Tweede consultatie 20/5/2010: op algemeen onderzoek was de kat vermagerd, de lymfeknopen 

waren weer opgezet. De kat vertoonde koorts (39,7°C ). Er werd bloed genomen en een Snaptest 

uitgevoerd voor FeLV en FIV. Deze was negatief. 

Laatste consultatie 25/2/2011: op algemeen onderzoek was de kat zeer mager en suf. De eigenaars 

besloten de kat te laten euthanaseren.  

1.2.3 Probleemlijst 

� Rode slijmvliezen en tandvlees 

� Overvloedige speekselproductie (ptyalisme) 

/ Onvermogen om speeksel in te slikken 

(pseudoptyalisme) 

� Slechte mond geur (halithose) 

� Dysfagie 

� Vermageren 

 

 

1.2.4 Differentiaal diagnose 

Ptyalisme (1):  - orofaryngeale ziekte (ontstekingen) 

  - toxische/irriterende producten, medicatie (geen aanwijzingen volgens de anamnese) 

  - fysiologisch bij het voederen (hier ook los van de voedselopname) 

Fig. 13 Kat met stomatitis en gingivitis  (uit ref. 4)  
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  - systemisch probleem: misselijkheid, stress, excitatie, portosystemische shunt (jonge 

  katten 

Pseudoptyalisme (1): - pijn of moeilijkheid bij slikken (dysfagie) 

   - neurologische aandoeningen van craniale zenuwen (zou andere  

   zenuwsymptomen geven, uitvalsverschijnselen) 

   - neuromusculair of musculair probleem (zou ook andere symptomen 

   geven, spieratrofie) 

   - misvormingen mond of lip (algemeen te zien op grondig klinisch onderzoek 

   en zouden reeds op jongere leeftijd problemen geven als dit vb. een  

   congenitaal probleem is) 

   - (infectieus: tetanus zelden kat, rabiës zelden in België) 

Halithose (1):  - tandprobleem: tandsteen, tandvleesontsteking (gingivitis), tandresorptie (feline tooth 

  resorption FTR) (2), donto-alveolair abces, tandfractuur, (periodontitis vaker bij  

  honden (2,3)) 

  - mondholte: stomatitis (was te zien op mondinspectie), vreemd voorwerp (klinisch 

  onderzoek), tumor (vb. plaveicelcarcinoma)  

- voeding: dysfagie (voedsel stase), coprofagie 

- systemische aandoening: uremie, (diabethes ketoacidose: kat zou in zeer slechte 

 toestand verkeren) 

  - farynx: faryngitis, vreemd voorwerp, tumor 

  - slokdarm: maag regurgitatie, braken (anamnese doorvragen) 

  - neusholte en sinussen: infectie, vreemd voorwerp, tumor (hier minder waarschijnlijk,  

  meer een mondprobleem) 

Rode mondslijmvliezen en tandvlees: ontsteking of tumor (plaveicelcarcinoma) 

Dysfagie zal waarschijnlijk komen door pijn in de mondholte zelf. Hierdoor zal de kat minder eten en 

vermageren. 

 

Meest waarschijnlijke oorzaken van dit ziektebeeld: tandproblemen, gingivitis-stomatitis met 

onderliggende oorzaak (infectie, uremie enz.), idiopathische chronische gingivo-stomatitis = feliene 

lympho-plasmocytaire gingivitis- stomatits (LPGS), tumoren zoals plaveicelcarcinoma. 

 

De oorzaak van LPGS is onbekend en waarschijnlijk immuun gemedieerd. Men stipuleert dat dit een 

multifactoriële ziekte is, waarin onder andere feliene calicivirus, feliene herpesvirus, feliene 

immunodeficiëntievirus en/of een gewijzigde orale flora een rol in kunnen spelen (1, 2, 3). 

1.2.5 Diagnose 

- Anamnese: de kat heeft pijn bij het eten, stinkende mondgeur en speekselvloei. Katten hebben 

extreme pijn door de ontsteking (gingivitis, stomatitis). Wanneer zij gewoon zijn om kattenbrokken te 

krijgen, zullen ze niet meer willen eten. Blikvoeder willen ze wel opnemen, omdat dit minder irriteert. 

Later in het chronischer ziekteproces gaan zij weer droogvoeder willen opnemen, doordat het nat 

voeder in de mond blijft plakken. Voedsel kan dan beginnen rotten en er kunnen secundair bacteriële 
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infecties ontstaan. Ze slikken de brokken meestal zonder kauwen door. Sommige katten gaan voor 

hun voederbak zitten en blazen (2, 3). 

 

- Algemeen klinisch onderzoek: niet pijnlijke gingivitis en zeer pijnlijke mondslijmvlies ontsteking, rode 

tot geülcereerde slijmvliezen. Deze symptomen zijn niet indicatief voor slechts één ziekte (1, 2, 3). 

 

- Algemeen bloedonderzoek: evaluatie van de algemene toestand van de patiënt. Gebeurt vóór de 

algemene anesthesie (zie behandeling chirurgische ingreep). Lever- (ureum) en nierfunctie controle, 

virus-status voor FeLV en FIV (voornamelijk van belang voor de prognose), diabetes mellitus 

opsporen en controleren (als deze niet goed onder controle is, kunnen kiemen gemakkelijk in 

glucoserijk milieu prolifereren). Bij LPGS vindt men een hoog gehalte aan gammaglobulines (2). Hier 

werd bloed onderzocht naar FeLV en FIV, waarbij de testen negatief waren. Positieve testen geven 

een ongunstige prognose, wegens immunosuppressief worden door deze virussen waardoor 

secundair bacteriële infecties kunnen ontstaan.  

 

- Specifiek klinisch onderzoek: om te kunnen besluiten dat een kat een idiopathische chronische 

gingivo-stomatitis heeft, moeten andere mogelijke onderliggende oorzaken worden uitgesloten. 

Hiervoor wordt een zeer uitgebreide mondinspectie verricht. De kat moet onder algemene anesthesie. 

Hierbij gaat men elke tand met een pocket sonde sonderen op zoek naar periodontitis, tandresorptie, 

tandfracturen enz.. Tandsteen wordt verwijderd. 

 

- Radiografie van het volledig gebit om o.a. een odonto-alveolair abces of fractuur uit te sluiten en de 

toestand van tandwortels te evalueren. 

 

- Biopsie mondletsels: uitsluiten van een plaveicelcarcinoma (slechte prognose), bij LPGS vindt men 

een infiltratie van lymphocyten en plasmacellen ter hoogte van de propria (3). 

 

- Curetteren mondslijmvlies: Diff Quick kleuring: Candida albicans, coccen, staafjes opzoeken, 

bacteriologisch onderzoek naar primaire en secundaire bacteriële infecties -> antibiogram opstellen. 

1.2.6 Behandeling 

Wanneer onderliggende oorzaken werden gevonden, dan moeten deze behandeld worden. 

Tandreiniging en tandextracties met aanvullende antibioticum behandeling en eventueel 

ontstekingsremmers (niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen). Dagelijks tanden poetsen geeft een 

goed langdurig effect (3). 

Bij de eerste consultatie op 19/8/2009 werd behandeld met een subcutane injectie Convenia 

(cefovecin), een langwerkend antibioticum tegen infecties die stomatitis en gingivitis veroorzaken. 

Werking tegen Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, β-

hemolytische Streptococcen en Staphylococcus intermedius. Klachten verdwenen voor enkele 

maanden. 
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Tweede consultatie 20/5/2010: klachten van recidiverende gingivitis en stomatitis. De kat had deze 

maal ook koorts (39,7°C). In de mondholte kon weer een rode slijmvlies worden vastgesteld en 

speekselvloei was erger geworden. Er werd nogmaals een inspuiting toegediend van Convenia 

(cefovecin) en een thuisbehandeling met tabletten Amoxiclav (amoxicilline en clavulaanzuur). Een 

koortswerend middel met weinig neveneffecten voor de kat, Tolfidine (tolfenamine) werd subcutaan 

toegediend. 

Laatste consultatie 25/2/2011: recidiverende gingivitis en stomatitis. De speekselvloei en het suffe 

uitzicht van de kat werd voor de eigenaars niet meer houdbaar en beslisten de kat na verloop van tijd 

toch te euthanaseren. Ze hadden financieel niet de mogelijkheid om verdere chirurgische stappen te 

betalen. Euthanasie werd intracardiaal uitgevoerd met T61. 

Bij deze kat vond men geen onderliggende oorzaak. Er werd een diagnose gesteld van Feliene 

lympho-plasmocytaire gingivitis en stomatitis. 

 

Behandeling LPGS:  

- Chirurgisch ‘totale’ tandextractie: extractie van alle premolaren en molaren geeft 60-80% volledig 

klinische genezing na enkele dagen/weken, beste therapie (3) 

 
Fig. 14 Zelfde kat uit fig. 1 één maand na chirurgi sche tandextractie (uit ref. 4) 

 

- Indien de eigenaar de chirurgische ingreep niet wilt of financieel niet aankan, zoals bij deze kater, 

dan kan een medicamenteuze behandeling worden ingesteld. Bij deze kater speelde de leeftijd een 

belangrijke beslissingsfactor voor de eigenaars. Therapie: langdurige toediening van corticoïden (hoge 

dosis om de 4 weken inspuiten, maar ziekte komt terug na een half jaar), niet-steroïdale anti-

inflammatoire middelen lokaal of algemeen, langdurige antibioticumtherapie, laserbehandeling, 

interferon, thalidomide, cyclosporine. De meeste medicamenteus behandelen geven slechtere lange-

termijn resultaten. Men moet zeer alert staan voor de erge nevenwerkingen van deze producten. Over 

o.a. interferon, thalidomide en cyclosporine zijn nog onvoldoende onderzoeken opgesteld in verband 

met hun werkzaamheid (3). 
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1.3 ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GEZELSCHAPSDIEREN 

 

De gezelschapsdierenpraktijk werd opgericht door een dierenarts die voornamelijk nutshuisdieren 

behandelde. Zijn zoon, huidige dierenarts, en zijn echtgenote, dierenartse, werkten enkele jaren 

samen met de vader en namen de praktijk over na diens overlijden. Wegens de verschuiving van 

nutshuisdieren naar gezelschapsdieren in de streek, besloten de twee dierenartsen zich toe te spitsen 

op deze laatste. Er worden nog enkele uitzonderlijke interventies uitgevoerd bij o.a. schapen, maar dit 

trachten ze te beperken. Eén dierenarts is gespecialiseerd in vogels (duiven, siervogels, roofvogels) 

en zijn vrouw in vissen (vnl. Koikarpers). Ze richtten samen een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (bvba).  

De praktijk maakt een deel uit van het huis. Het bestaat uit een wachtkamer, een consultatieruimte 

met de onderzoekstafel, een computer met software (VetSoft) om de klantengegevens in te vullen, 

een microscoop met televisie waarbij de klanten kunnen meekijken, een centrifuge voor 

mestonderzoek, glazen kasten en schuifladen met geneesmiddelen. In het bureel bevinden zich de 

bureaus van beide dierenartsen en de assistente, een kast met andere geneesmiddelen, een 

vergrendelde kast met o.a. opiaten en één met literatuurboeken. Het radiografie toestel, het 

echografie toestel, de endoscoop, de operatietafel en de kasten met steriel materiaal bevinden zich in 

een aparte ruimte. Voor intensieve zorgen of na een operatie worden de dieren wakker in de 

hospitalisatieruimte. De garage is omgebouwd tot opslagruimte voor honden- en kattenvoer. De 

sterilisatieruimte was vroeger een keuken achter het bureel. 

De consultaties gaan voornamelijk door op de praktijk en volgens afspraak. Zo kunnen ze beter hun 

agenda plannen en zorgen voor meer consultaties per dag. Hij behandelt de vogels en zij houdt zich 

bezig met de vissen. Enkele malen zijn ze genoodzaakt om zich toch te verplaatsen. Hij moet naar 

duivenmelkers voor o.a. vaccinaties en zij moet op thuisbezoek voor o.a. vijvermanagement te 

evalueren. De dierenartsen werken echter meestal samen en zijn heel goed op elkaar afgestemd. ’s 

Morgens gebeuren de operaties, waarbij hij opereert en zij assisteert. De castratie van katers verricht 

zij voornamelijk. Op drukke dagen werken ze apart en gebruiken ze de operatieruimte als 2de 

consultatieruimte, zodat het werk dubbel zo snel vooruit kan. Wanneer duivenmelkers hun meststalen 

binnenbrengen, dan zal zij op voorhand reeds de sedimentatie-flotatie uitvoeren en klaarleggen zodat 

hij deze meteen kan evalueren onder de microscoop. Dit zorgt voor een grote tijdswinst. Parasitair 

onderzoek bij vogels en vissen, biochemisch bloedonderzoek van verscheidene diersoorten, cytologie 

bij autopsie van vogels enz. worden door de dierenartsen zelf uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat dit 

een zeer gunstige zaak is voor hen. Eigenaars kijken mee en vertrouwen hierdoor meer op de 

resultaten. Ook verkopen ze tussen de consultaties door dierenvoeder, ontwormingsmiddelen, 

medicatie voor duiven, enz.. Dit zorgt voor een goede inkomstenbron. Hun gamma dierenvoeder is 

echter groot en deze willen ze in de toekomst beperken. Dankzij hun software voor klantengegevens 

worden eigenaars automatisch via briefwisseling herinnerd dat zij hun dier moeten laten vaccineren. 

Uiteraard baat dit, want niet iedereen denkt eraan om jaarlijks het vaccinatieboekje van zijn hond of 

kat na te kijken. 
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Er wordt van maandag tot vrijdag gewerkt van 8uur tot minstens 20uur, maar dit kan uitlopen tot na 

21h. Op zaterdag werken ze van 8uur tot 12uur. Dit zijn theoretisch 72 werkuren per week, maar ze 

zijn steeds bereikbaar voor o.a. noodgevallen.  

Iedere klant wordt persoonlijk geïnformeerd over de mogelijke behandelingen van hun dier. Op een 

blad wordt de behandeling uitgeschreven en gevolgd door een uitgebreide uitleg. Duivenmelkers 

krijgen individueel een hele planning van hoe ze hun duivenhokken en duivengroepen moeten 

behandelen naargelang de parasitaire/bacteriologische uitslagen. Advies in verband met de aanpak 

van sportduiven voor en na de verschillende wedstrijden enz. worden gegeven. De dierenartse legt de 

nadruk op de vijvermanagement en informeert haar klanten over de problemen en aanpak ervan. 

Op minder drukke momenten zal zij voornamelijk de administratie in orde brengen, zoals een deel van 

de boekhouding, geneesmiddelen bestellen en dergelijke. Een assistente helpt hen om de apotheek 

bij te vullen en in orde te houden (etiketteren van verpakkingen enz.). Klanten kunnen met hun kaart 

betalen op de praktijk, waardoor meestal meteen na de consultatie wordt afgerekend. Dit zorgt voor 

een verkorte periode waarin de gemiddelde klant betaalt en voor een betere financiële planning. Ze 

houden hun kasboek met inkomsten, bestelbons, facturen bij en op het einde van de maand wordt al 

het nodige aan hun boekhouder bezorgd. Hij berekent het voorschot die ze moeten betalen voor de 

belastingen. 

De dierenarts gaat geregeld op congres om zich verder te informeren over vogels en soms houdt hij 

zelf voordrachten Zijn vrouw zorgt ondertussen voor het functioneren van de praktijk. Zijzelf 

beëindigde sinds kort met succes een module in verband met vissen. Het is niet eenvoudig om een 

gespecialiseerde dierenarts te vinden in België. Deze dierenartsen hebben ieder een specialisatie in 

een bijzondere diersoort naast de kennis van gezelschapsdieren. Hun klantenbestand is dan ook ruim 

en hun reputatie heel hoog.  

De website is gestructureerd met voldoende informatie en illustraties. Ze trachten het maandelijks aan 

te vullen met een tip van de maand. In een filmpje wordt de praktijk voorgesteld aan klanten met 

nadruk op hun specialiteit en apparatuur. Daarnaast geven ze per diersoort (vb. hond, kat, knaagdier) 

of dierengroep (vb. siervogel, duif) een reeks veterinaire interventies en voorkomende ziektes en 

trachten ze eigenaars bewust te maken van de behoeftes van hun dier. 

Dankzij de overname van de reeds bestaande praktijk hebben ze minder moeten investeren in 

basismateriaal en ruimte, maar eerder gestreefd naar renovatie. Enkele gesofisticeerde apparaten zijn 

o.a. de digitale radiografie toestel, een endoscoop met camera om o.a. vogels te seksen, 

gasanesthesie met monitoring verscheidene diersoorten, een toestel voor biochemisch 

bloedonderzoek, recovery baden voor vissen na anesthesie. 

Het is een goedgelegen gezelschapsdierenpraktijk niet ver van een belangrijk autosnelweg. Klanten 

komen uit heel België en zelfs uit het buitenland om hun vogels en vissen te laten onderzoeken. De 

dierenartsen werken op een traditionele manier overgedragen van vader op zoon, maar streven naar 

modernisatie met nieuwe software en apparatuur. Toch zijn er nog enkele moeilijkheden met de 

nieuwste zaken, maar er is duidelijk een snelle evolutie ondervonden in enkele maanden tijd. De taken 

en werkplanning worden goed verdeeld onder elkaar en er heerst een gevoel van zelfzekerheid die de 

klanten geruststelt. Behandelingen zijn voornamelijk gebaseerd op wetenschappelijke gronden, maar 



15 
 

de vader-op-zoon kennis wordt bij enkele ziektes behouden wegens ondervindingen met goede 

resultaten. Door de drukke dagen moeten sommige consultaties snel gebeuren, waardoor de 

diagnose van ziektes soms voornamelijk op ervaring is gericht. Deze ervaring zorgt er echter voor dat 

het kostenplaatje van eigenaars niet onnodig hoog wordt door irrelevante onderzoeken. Specialisaties 

in bijzondere diersoorten zijn uiteraard de beste troeven van de praktijk, maar anderzijds geeft dit 

aanleiding tot minder specialisatie in gezelschapsdieren. Niet tegenstaand zij zich steeds bijscholen 

voor gezelschapsdieren. 

Een nieuw streefdoel voor de dierenarts is het op punt stellen van kunstmatige inseminatie bij 

sportduiven. Hierbij werkt hij samen met nog enkele dierenartsen. Er is reeds een uitstekende evolutie 

geboekt. Het is nog experimenteel, maar het geeft mooie perspectieven voor de toekomst. 
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2 STAGE GROTE HUIDIEREN 

2.1 LOGBOEK STAGE GROTE HUISDIEREN 

Datum Uur Aard P/ huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

18/4/2011 8h30 Praktijk (P): Merries (3): opvoelen en rectaal 

echografisch onderzoek naar follikels op de ovaria 

 

18/4/2011 9h25 P: Hengsten (2): sperma afname bij 

fantoomdekken, sperma controle en invriezen 

 

18/4/2011 10h30 P: Merrie: drachtdiagnose echografie op d14 Tweelingdracht, manuele 

embryoreductie op d16 

18/4/2011 10h40 P: Merrie: opvoelen en echografie follikel  

18/4/2011 11h P: Hengst: sperma afname bij fantoomdekken, 

controle, invriezen en ontdooien voor evaluatie 

kwaliteit, rietjes drukken 

 

18/4/2011 12h10 P: Merries (2):opvoelen en echografie follikels  

18/4/2011 12h40 Thuisbezoek (B): Hengst: CEM (contagieuze 

equiene metritis) stalen nemen voor export 

 

18/4/2011 14h15 P: Hengst: aanleren fantoomdekken (2de keer)  

18/4/2011 14h55 P: Merries (2): opvoelen en echografie follikels  

18/4/2011 15h10 P: Merrie: drachtdiagnose echografie op d19  

18/4/2011 15h30 B: Merries (2): opvoelen en echografie follikels Merrie Abces  

18/4/2011 16h30 B: Merrie: opvoelen en echografie follikels Geen grote follikels 

18/4/2011 18h   

19/4/2011 8h30 B: Merrie: opvoelen en echografie follikels  

19/4/2011 8h45 P: Merries: opvoelen en echografie follikels Corpus luteum 

19/4/2011 9h P: Hengst: sperma afname bij fantoomdekken, 

controle, invriezen 

 

19/4/2011 9h30 P: Hengst: aanleren fantoomdekken (3de keer)  

19/4/2011 10h10 FAVV controle voor sperma export naar Slovenië  

19/4/2011 10h55 P Labo: rietjes drukken en sperma invriezen  

19/4/2011 11h30 Merial vertegenwoordiger: informatie over 

ontwormingsmiddel 

 

19/4/2011 12h  Castratiedoos klaarmaken  

19/4/2011 13h B: Hengsten (3): Castratie, liggend, scrotaal, half 

bedekt, open, onder volledige anesthesie 

Butorfanol, romifidine, 

ketamine en diazepam 

19/4/2011 16h30 B: Merrie: opvoelen en echografie follikels Niet hengstig na 6d 

prostaglandines 

19/4/2011 18h   

20/4/2011 8h30 P: Merrie: opvoelen echografie follikels  
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20/4/2011 9h P Labo: rietjes drukken voor sperma invriezen   

20/4/2011 9h10 P: Hengsten (2): sperma afname bij 

fantoomdekken 

 

20/4/2011 9h30 P: Merrie: Drachtdiagnose echografie d16, 

proberen afnijpen maar nog niet gelukt 

Tweeling 

20/4/2011 9h45 P: Merrie: vocht, spoelen dag na KI, oxytocine Troebel vocht en weefselbrok 

20/4/2011 10h15 P: Hengst: aanleren fantoomdekken (4de keer)  

20/4/2011 10h45 P: Hengst: sperma afname bij fantoomdekken  

20/4/2011 11h P Labo: rietjes drukken  

20/4/2011 11h10 P: Merrie: opvoelen en echografie follikels  

20/4/2011 11h20 P: Hengst: sperma afname bij fantoomdekken 

Labo: rietjes drukken, controle sperma, invriezen 

 

20/4/2011 12h05 P Labo: Hengstensperma kwaliteit beoordelen, 

microscopische morfologie evalueren met behulp 

van telkamer van Bürker 

 

20/4/2011 13h15 B: Veulen: onderzoek kogel, links voor mank Morgen Radiografie 

20/4/2011 14h15 B: Hengst: Hoest sinds 1 week, algemeen 

onderzoek en longen auscultatie 

Derde harttoon hoorbaar 

20/4/2011 14h50 B: Merrie: opvoelen en echografie follikels 30mm 

20/4/2011 15h25 P: Administratie, materiaal en geneesmiddelen 

bijvullen in de auto 

 

20/4/2011 15h45 B: Merrie: 1dag geveulend, algemeen onderzoek 

Veulen: 1dag oud, algemeen onderzoek (o.a. 

navel, ogen, gewrichten), bloedname 

Veulen: opgetrokken buik en 

staat onder zich, meconium 

nog niet afgekomen, 

laxeermiddel en glijmiddel 

20/4/2011 16h30 B: Paard: Controle operatiewonde na ectopische 

tand extractie 

 

20/4/2011 17h10 P: Merrie: opvoelen en echografie follikels 

Merrie: opvoelen en echografie, follikel af, 

insemineren met diepvriessperma  

Merrie: opvoelen en echografie follikels 

Merrie: manuele embryo reduchtie bij 

tweelingdracht 

 

Bloeding door scheuren 

hymen  

20/4/2011 17h45 P Labo: glutaaraldehydetest op serum van veulen 

1dag oud 

Voldoende colostrum 

gekregen 

20/4/2011 18h   

21/4/2011 8h20 P: Merries (2): opvoelen en echografie follikels  

21/4/2011 8h30 B: Merrie: opvoelen en echografie follikels 50mm, afspuiten met hCG 

21/4/2011 9h P: Hengst: sperma afname bij fantoomdekking,  
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sperma controle, verdunnen en rietjes drukken 

21/4/2011 9h40 B: Paard: mank, radiografie van linker sprong en 

rechters voor kogel 

Haak op trochlea tali 

infiltratie anesthesie sprong 

21/4/2011 10h30 B: Paard: keuring voor verkoop, radiografie knieën, 

sprongen, kogels en hoefgewrichten 

 

21/4/2011 13h10 FAVV controle voor sperma export  

21/4/2011 13h35 P: Merries (3): opvoelen en echografie follikels  

21/4/2011 14h30 B: Merrie: witvuilen op 10m dracht, algemeen 

onderzoek, veel vocht verloren, rectaal echografie 

wijst op placentitis, veulen leeft nog 

Fenylbutazone en ceftiofur 

p.e., Regumate (progesteron) 

p.o. 

21/4/2011 15h40 

 

B: Veulen: kogel, links voor mank, radiografie 

Veulen: chippen en signalement opstellen 

Hengst en veulen: manen trekken 

Mankt minder dan gisteren 

21/4/2011 17h B: Merries (2): opvoelen en echografie follikels 1 merrie prostaglandines 

inspuiting en abces openen 

en reinigen 

21/4/2011 18h15 B: Paard: hechtingen weghalen na operatie 

cornage 

 

21/4/2011 19h B: Merrie: kunstmatige inseminatie met vers 

sperma 

 

21/4/2011 19h30   

22/4/2011 8h P: Merries (4): opvoelen en echografie follikels 

Merrie: drachtcontrole echografie dag 2 na 

manuele embryoreductie bij tweelingdracht 

 

22/4/2011 8h30 P Labo: rietjes drukken voor 3 hengsten  

22/4/2011 8h50 P: Hengsten (2): klaarmaken kunstvagina en 

sperma afname bij fantoomdekken 

 

22/4/2011 10h P Labo: rietjes drukken voor hengst  

22/4/2011 10h15 P: Hengst: klaarmaken kunstvagina en sperma 

afname met behulp van standmerrie 

 

22/4/2011 11h15 P: Hengst: aanleren fantoomdekken (6de keer) Lukt vlot 

22/4/2011 11h25 P: Veulen: chippen en signalement opstellen  

22/4/2011 11h40 P: Hengst: sperma afname bij fantoomdekken  

22/4/2011 12h10 P: Merries (3): opvoelen en echografie follikels Nog niet af 

22/4/2011 13h25 B: Merries (2): drachtdiagnose echografie 1 niet drachtig,  

1 drachtig > 25dagen 

22/4/2011 13h45 B: Merrie: gisteren witvuilen, vandaag minder vocht 

verlies, veulen leeft nog 

Fenylbutazone, ceftiofur 

(excenel) en clenbuterol 

(ventipulmin) p.e.; regumate, 
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sulfa-trim (emdotrim) en 

ventipulmin p.o. 

22/4/2011 14h20 B: Merrie: niet hengstig worden, opvoelen en 

echografie follikels 

Prostaglandines injectie 

22/4/2011 15h15 B: Merrie: opvoelen en echografie follikels Morgen KI 

22/4/2011 15h45 B: Merrie: opvoelen en echografie follikels 

Merrie: alopecie, onderzoek huid 

Corpus luteum 

Misschien schimmel 

22/4/2011 16h15 P: Merries (3): opvoelen en echografie follikels Nog niet af 

22/4/2011 16h30 P: Merries (2): opvoelen en echografie follikels Follikels van 30-35mm 

22/4/2011 16h40   

Totaal 48h20   
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2.2 CASUÏSTIEK GROTE HUISDIEREN 

2.2.1 Anamnese 

Op 21 april werd gebeld voor een 18 jarige merrie die sinds de avond ervoor witvuilde op ongeveer 10 

maanden dracht (geen dekdatum gekend). Deze merrie had in het verleden reeds 5 of 6 keer normaal 

geveulend. Echter bij het laatste levend veulen werd er getrokken door de eigenaar, omdat het 

veulenen niet vlot verliep. De merrie werd toen niet opgenaaid. Tijdens de eerstkomende dracht vond 

er een foetale resorptie plaats volgens de eigenaars, omdat de merrie eerst werd drachtig 

gediagnosticeerd en enkele maanden nadien weer afslankte. Er werd een drachtonderbreking 

vastgesteld door een dierenarts zonder sporen van een dode foetus.  

Deze dracht werd echografisch vastgesteld, waarbij een tweelingdracht werd uitgesloten. Vaccinaties 

zouden in orde zijn. Het is een manege met paarden van verschillende leeftijden en er staan nog 

andere drachtige merries. De andere drachtige merries vertonen geen symptomen. 

2.2.2 Klinisch onderzoek 

De merrie zag er klinisch algemeen goed uit, vertoonde geen koorts en geen versnelde ademhaling. 

Ze had heel wat vocht verloren: de achterhand was vochtig, vanaf de vulva, de staart, over de 

broekspieren en achterbenen tot aan de uier. Tijdens het onderzoek vloeide er een slecht ruikend 

gelig secreet uit de vulva. De stand van de vagina was meer horizontaal (het is een oudere merrie). 

De dierenarts keek ook naar de sluiting van de vulvalippen, maar vanop afstand was dit niet 

gemakkelijk te beoordelen. Hij suggereerde wel dat de merrie had moeten opgenaaid worden na haar 

laatste partus. De ligamenta sacrotuberalia lata (brede bekken banden) waren duidelijk verslapt. 

Daarentegen was de uier nog niet gezwollen of vergroot. De buikomvang leek op deze van een 10 

maanden drachtige merrie en er waren bewegingen van het veulen zichtbaar. De mest zag er slap en 

groen uit, maar dit kwam omdat de merrie vanop de weide kwam. 

2.2.3 Probleemlijst 

� Slecht ruikend gelig secreet uit de vulvaopening 

� Naderende abortus (vanaf dag 45 tot 300 van de dracht) / premature partus (vanaf dag 300 tot 

320) (hier is de dek datum niet gekend, maar vermoedelijk rond dag 300 van de dracht, 

waardoor er de twee termen worden aangehaald) 

2.2.4 Differentiaaldiagnose 

Slecht ruikend gelig secreet: -    Vaginitis / Cervicitis / Placentitis: de horizontale stand van de vulva 

kan een terugvloei van urine veroorzaken, doorsijpelen naar de 

baarmoeder/placenta, kiemen met zich meebrengen en een 

ontsteking-infectie veroorzaken (1) 

- Urineweg ontsteking vb. purulente cystitis ten gevolge van 

blaasstenen (kan in dit verhaal) en infectie of urethratrauma met 

infectie (minder waarschijnlijk) (2) 

- Foetale maceratie (zelden) (1) 
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Naderende abortus / partus prematurus (1):  

• Niet infectieus:  - sterfte van een foetus bij een tweelingdracht (volgens eigenaar  

   tweelingdracht uitgesloten) 

- stressfactoren (vnl. tussen dag 100 en 150 van de dracht), hormonale 

disbalans (tussen 3de en 5de maand), te sterk getordeerde navelstreng, 

intra-uteriene manipulaties (niet uitgevoerd) 

• Infectieus:   -     bacteriële infectie vanuit de vagina/cervix met uitbreiding tot placentitis 

- Equine Herpes Virus type I of rhinopneumonie (ruikt niet slecht, zou 

abortusstormen kunnen veroorzaken, geen tekens van respiratoire 

infecties bij jongere paarden in het najaar, vaccinaties in orde (geen 100% 

garantie op bescherming)) 

- schimmelinfectie met Aspergillus fumigatus door vb. beschimmeld hooi 

(de merrie graast op de weide) 

2.2.5 Diagnose 

- Anamnese: volgens de anamnese zou een tweelingdracht minst waarschijnlijk zijn, behalve bij een 

slechte tweelingdrachtcontrole. Een goede controle gebeurt op dag 15 of 16 en daarna een tweede 

echografie tussen dag 25 tot 30. Foetale maceratie komt niet zo vaak voor bij merries en de omvang 

en bewegingen in de flanken wezen op een levend veulen, wat via het rectaal onderzoek bevestigd 

werd. Een cystitis door blaasstenen geeft eerder frequent en/of pijnlijk urineren (pollakisurie 

respectievelijk dysurie), wat niet het geval is bij de merrie. Tijdens de consultatie heeft ze tevens niet 

geürineerd/proberen urineren. Als de cystitis ontstaan was door een urethratrauma bij de laatste 

partus, dan hadden er al eerder tekens van cystitis geweest. Een urineonderzoek van urine 

gecollecteerd via katheterisatie van de urethra tot in de urineblaas kan gebruikt worden. Hierbij wordt 

gezocht naar proteïnurie, hematurie, pyurie, bacteriurie en verhoogd aantal blaascellen. Voor 

blaasstenen kan sediment onderzocht worden in de gecollecteerde urine. Omdat een cystitis minder 

waarschijnlijk was en een urinecollectie licht invasief is, werd dit niet uitgevoerd. 

- Algemeen klinisch onderzoek: bij opensperren van de vulvalippen ontsnapte een slecht ruikende 

geur. Bij een vaginitis en cervicitis verwacht men rode vagina- respectievelijk cervixslijmvliezen. Er 

werd geen vaginaal onderzoek verricht noch inspectie met een speculum, omdat de merrie drachtig 

was. Het is tegenaangewezen om vaginale handelingen te verrichten bij drachtige merries, wegens 

kans op introductie van iatrogene infecties. Tijdens de dracht ontstaat gemakkelijk een vaginitis en 

daarna een cervicitis, die bij de merrie gemakkelijk kan uitbreiden tot in de baarmoeder en een 

placentitis veroorzaken met abortus tot gevolg. Hierdoor kon ook geen blaaspalpatie langs de vagina 

worden verricht. 

- Specifiek klinisch onderzoek: bij het rectaal onderzoek kon vastgesteld worden dat het veulen nog 

leefde. Door lichte klopjes op de baarmoeder zal de foetus actief bewegen. Het bevond zich hoog in 

het bekken. Dit kan, samen met slappe bekkenbanden, wijzen op een naderende abortus/partus 

prematurus. Niettemin was de uier niet gezwollen en waren er geen persbewegingen 

zichtbaar/voelbaar, zodus moet er afgewacht worden of er weldegelijk een partus zal optreden.  
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- Rectaal echografisch onderzoek: geen scheuren in de placenta (de ster) noch uteriene contracties 

opgemerkt. Het vochtverlies zou geen lochiën vocht zijn. Lokaal was er een anechogeen lijntje te zien 

op het echografisch beeld tussen de placenta en de baarmoeder. Dit kan wijzen op een lokale 

placentitis. De totale wanddikte van de placenta en het endometrium daarentegen (combined 

thickness of the uterus and the placenta=CTUP (3)) was niet vergroot (<1cm). Het vruchtwater bevatte 

geen hyperechogene structuren, wat wijst op afwezigheid van vlokken zoals fibrinevlokken bij infecties 

binnenin de vruchtvliezen. Er was geen beoordeling mogelijk van de blaas door de drachtige 

baarmoeder. 

- Bloedonderzoek: kan uitgevoerd worden om progesteron waarden te bepalen. Een naderende 

abortus kan dalingen geven van progesteronspiegels. Hier werd er een afwachtende houding 

aangenomen.  

2.2.6 Behandeling 

Er werd een lokale placentitis gediagnostiseerd. Deze werd behandeld met een ontstekingsremmer en 

antibiotica. Als niet steroïdale anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) werd een pyrazolonderivaat, 

fenylbutazone (analgetica en antiflogistica), intraveneus toegediend. Een cefalosporine met 

breedspectrumactiviteit, ceftiofur, werd intramusculair ingespoten. Mogelijke bacteriën die een 

placentitis kunnen veroorzaken zijn Streptococcus zoöepidemicus, Escherichia coli en Pseudomonas 

aeruginosa. Ceftiofur is niet werkzaam tegen deze laatste. Aminoglycosiden zijn wel actief tegen P. 

aeruginosa, maar deze worden afgeraden wegens penetratie door de placentabarrière. Intra-uteriene 

behandelingen zijn tegenaangewezen (hoog risico op placentitis en uiteindelijk abortus).  

Om de dracht te ondersteunen werd een spuitbus progesteron derivaat, altrenogest (Regumate 

Equine), aan de eigenaars meegegeven. Dit wordt oraal toegediend vermengd met het voeder (3 maal 

spuiten met de spuitbus ’s morgens, 3 maal ’s avonds tot het einde van de dracht). De werking van dit 

geneesmiddel is nog niet bewezen, maar wordt in de paardensector vaak gebruikt als leuze: ‘Baat het 

niet, dan schaadt het niet’. 

2.2.7 Resultaat 

Op 22 april had de merrie nog steeds niet geaborteerd en op rectaal onderzoek was een levende 

foetus voelbaar die nog steeds hoog in het bekken lag. De achterhand was opgedroogd en de 

eigenaars hadden de merrie al veel minder zien witvuilen. Er werd nogmaals ceftiofur intramusculair 

toegediend. Daarnaast werd een beta-2-adrenergicum, clenbuterol (Ventipulmin), intramusculair 

toegediend. Een van de bijwerkingen van clenbuterol is baarmoeder relaxatie, wat gunstig is voor de 

merrie. Zodus wordt geprobeerd om de foetus te laten afzakken in de baarmoeder en een abortus te 

voorkomen. De afwachtende houding voor deze toediening komt doordat het niet steeds gunstig is om 

een abortus trachten te stoppen. Als de merrie niet aborteerde na 21 april, dan was de kans al iets 

kleiner dat ze dat effectief nog zou doen. 

Op 6 mei heeft de merrie normaal geveulend van een gezond veulen. Drie dagen later vertoonde de 

merrie weer dezelfde symptomen van wit secreet uit de vulva. Nu werd er wel vaginaal onderzoek 

verricht. Tijdens dit onderzoek was meteen een blaassteen voelbaar van 6cm diameter.  
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De merrie zal een cystitis hebben ontwikkeld door de blaassteen, waarbij zij frequent urineerde en 

hierdoor ook urinevloei naar de baarmoeder plaatsvond. Hierdoor kan Waarschijnlijk heeft de 

antibioticum behandeling gezorgd voor het stillen van mogelijke ontsteking/infectie. Na het spenen van 

het veulen zal gepoogd worden om de blaassteen te verwijderen langs de urethraopening. 

2.2.8 Referenties 

1. De Kruif A. (2010). Voortplanting van de huisdieren: Deel 1. Hoofdstuk: Voortplanting 

 Paard. Cursus Faculteit Diergeneeskunde Gent, p. 27-107. 

2. Deprez P. (2010). Inwendige ziektenleer van de grote huisdieren: Hoofdstuk 3: Aandoeningen van 

 het urinair stelsel. p. 43-53. 

3. Morris S., Kelleman A.A., Stawicki R.J., Hansen P.J., Sheerin P.C., Sheerin B.R.,  Paccamonti 

 D.L., LeBlanc M.M. (2007). Transrectal ultrasonography and plasma progestin profiles  

 identifies feto-placental compromise in mares with experimentally induced placentitis, 

 Theriogenology 67 (4), p. 681-691. 
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2.3 ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GROTE HUISDIEREN 

 

De praktijk bestaat vandaag de dag uit een vennootschap tussen drie dierenartsen en een vierde 

dierenarts als werknemer, een dierenartsassistente/secretaresse en een stalknecht. In het verleden 

werd de praktijk opgestart door de vader van één der vennoten, als extra afdeling van een reeds 

bestaande kliniek. Deze kliniek was in het begin van haar ontstaan gericht op eerstelijnsgevallen, 

maar evolueerde later naar een tweedelijnskliniek. Er ontstond nood aan plaats voor 

eerstelijnspatiënten, o.a. voor verloskundige ingrepen. Daarom werd een praktijk naast de kliniek 

opgericht. Stilaan evolueerde deze tot een zelfstandige praktijk, los van de kliniek. Er werkten 2 

dierenartsen die dankzij het succes van de praktijk een derde vennoot zochten. Er kwamen en gingen 

enkele dierenartsen als vennoten en werknemers. Nu bestaat de praktijk uit een stabiel team. Enkele 

zijn gespecialiseerd in gynaecologie paard, een dierenarts in landbouwhuisdieren en één in 

orthopedie. De praktijk bestaat uit een bureel met onthaal, een apotheek, een laboratorium voor o.a. 

sperma invriezing, een lokaal met voorbereidingsmateriaal voor sperma verzameling, een ruimte met 

de fantoom, een opvoelbox en een twintigtal paardenboxen. 

Iedere dierenarts onderhoudt zijn eigen klanten en patiënten en zorgt overdag voor zijn eigen 

werkplanning en werkverdeling. Ze hebben allen hun eigen agenda en daarbij nog een gezamenlijke 

agenda in het bureel van de praktijk. ‘s Morgens wordt er voornamelijk op de praktijk gewerkt. 

Sommige merries van klanten staan op de praktijk en worden dagelijks opgevolgd met echografie tot 

het tijdstip van inseminatie. In de namiddag zijn er voornamelijk thuisbezoeken.  

Voor enkele ingrepen, o.a. bij castraties van hengsten, werken ze per twee om een vlotter en veiliger 

verloop van zaken te bekomen. Dankzij deze samenwerking zijn mijn stagebegeleider en de 

werknemer goed op elkaar ingestemd bij de castraties. Dit resulteert in zeer hoge slaagpercentages 

met een minimum aan complicaties.  

Het team werkt in shiften wat betreft nachtwerk en weekendwerk. Dit is door de week een beurtenrol 

per nacht en in de weekends per weekend. Eén dierenarts staat op wacht en zorgt dat hij alle 

interventies en consultaties kan bijhouden. Als dit echt niet alleen lukt, dan wordt de 2de dierenarts in 

dienst geroepen. De 3de dierenarts is normaal niet beschikbaar. Tijdens deze shifts worden ook 

patiënten die niet van de betreffende dierenarts zijn, geconsulteerd. Het aantal werkuren is afhankelijk 

van de shift en aantal consultaties. Hierbij het voorbeeld van de week waarin ik stage heb gelopen. 

Mijn stagebegeleider werkte overdag van maandag tot vrijdag in totaal ongeveer 50 werkuren 

(voornamelijk van 8u30 tot 18h). Op woensdag stond hij van wacht en werd hij éénmalig gewekt voor 

een keizersnede bij een koe. In het weekend had hij weekenddienst. Hij is telefonisch steeds 

bereikbaar voor zijn klanten. De telefoon op het bureel wordt door de assistente opgenomen. 

Wanneer zij er niet is, dan wordt de lijn automatisch doorgeschakeld naar de dierenarts in dienst.  

Zelf belt de dierenarts ook naar zijn klanten, zodat zij als voorbereiding op de thuisbezoek hun paard 

al van de weide halen vooraleer hij toekomt. Dit noemt hijzelf timemanagement, waarbij hij veel tijd 

kan winnen en waaruit hij meer consultaties per dag kan halen. Hierdoor werkt hij zeer punctueel. 

Toch besteed hij veel tijd in het rondrijden van de ene consult naar de andere, voornamelijk in de 
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namiddag, en moeten er ook administratieve zaken geklaard worden, waardoor er minder 

opbrengsten zijn in vergelijking met de tijd die hij spendeert in zijn werk.  

Er werd in de praktijk geïnvesteerd in machines voor sperma invriezing. Dit zijn onder andere een 

broedkast, een computer met een speciaal software en printer om rietjes af te drukken. Hiernaast is de 

computer ook gekoppeld aan een vriesmachine dat werkt met stikstof. Er komen hengsten voor 

sperma afname en het sperma kan op de praktijk ingevroren en gestockeerd worden. Bij vraag wordt 

deze opgestuurd, zowel naar binnenland als naar buitenland. Het was een grote investering, maar de 

dierenartsen zijn zeer tevreden met de opbrengsten. Vooral nu dat de leningen afbetaald zijn, zorgt dit 

voor een belangrijke inkomstenbron. Er werd ook geïnvesteerd in een draagbare echografie toestel 

naast deze op de praktijk zelf en een draagbare digitale radiografisch toestel. Er is slechts één 

radiografie toestel, wat soms voor problemen zorgt als meerdere dierenartsen deze nodig hebben. 

Embryo’s worden op de praktijk uitgespoeld en doorgestuurd naar een gespecialiseerde kliniek voor 

embryotransplantatie. 

Een grote hulp bij de administratie is de secretaresse/assistente. Zij zorgt voor de apotheek, 

leveringen en zendingen van allerlei zaken zoals sperma, medicatie, materiaal, verkoop van medicatie 

op de praktijk zelf, emails lezen van en doorsturen naar o.a. klanten, telefonische oproepen 

beantwoorden, een deel van het briefwerk verwerken. Alle verscheidene documenten worden in 

aparte mappen geklasseerd. Er wordt met een speciale software gewerkt, Fuga genaamd, om de 

klantengegevens bij te houden. De assistente zorgt ook voor het stockeren van diepvries sperma, 

onderhoud van de praktijk, voederen van de paarden ’s avonds enz.. ’s Morgens komt een stalknecht 

om de paardenboxen en de praktijk te kuisen en de paarden te voederen. Voor de boekhouding van 

de praktijk worden alle gegevens naar een boekhouder doorgegeven.  

Er worden om de 2-3 jaar enkele infosessies gehouden voor klanten in verband met vaccineren, 

ontwormen en dergelijke, gesponsord door farmaceutische bedrijven. De website beschrijft o.a. het 

team, het somt de specialiteiten van de praktijk op en geeft een prijslijst weer. Deze zou volgens de 

dierenarts toch beter geactualiseerd moeten worden.  

Algemeen is dit een goed gelegen en wel draaiende groepspraktijk, gespecialiseerd in gynaecologie, 

waaronder oestrusdetectie, sperma afname, K.I., embryo spoeling, die haar klanten voldoende 

informeert en patiënten opvolgt, zodat de tevreden klanten ook blijven terugkomen. Er werden nieuwe 

stallen gebouwd, wat wijst op een vraag naar meer plaats wegens succes van de praktijk. De 

dierenartsen stralen zelfzekerheid uit en weten exact waarmee ze bezig zijn. De communicatie met 

klanten is zeer belangrijk, vooral in de paardenwereld en deze dierenartsen weten dit maar al te goed, 

waardoor zij zich aanpassen aan iedere cliënteel. Hierdoor heerst er een ontspannen sfeer tussen 

eigenaar en dierenarts. 
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3 ALGEMENE REFLECTIE 

 

Bij het kiezen van een stageplaats ben ik bewust op zoek gegaan naar een gezelschapsdierenpraktijk 

(kleine huisdierenpraktijk KHP) met een specialisatie in bijzondere huisdieren en een grote 

huisdierenpraktijk (GHP) gespecialiseerd in paarden. Het was eerder toevallig dat ik op de 

gezelschapsdierenpraktijk uitkwam tijdens de zoektocht, omdat ik op zoek was naar een praktijk 

relatief kortbij de faculteit zodat ik er na de lesuren heen kon gaan. Het allerbeste aan de praktijk is 

dat ze daar niet één maar wel twee bijzondere diersoorten behandelen. De dierenartsen nemen echter 

niet gemakkelijk stagiaires aan, maar wouden toch een uitzondering maken toen ik persoonlijk een 

afspraak met hen maakte. De zoektocht naar een grote huisdierenpraktijk verliep daarentegen wel 

moeizaam. Het is moeilijk om een praktijk te vinden in de buurt van het openbaar vervoer. Eerst ging 

ik op zoek naar een eerstelijnsdierenarts, maar vond geen kortbij gelegen praktijk. Later op het jaar 

trachtte ik naar een tweedelijnskliniek te gaan, maar zij waren volzet en raadden mij aan om naar de 

praktijk naast hen te gaan. Toen ik informatie opzocht over deze praktijk, was ik meteen overtuigd. Het 

is een eerstelijnspraktijk en hun specialisatie gaat naar gynaecologie. Dit is volgens mij een van de 

interessantste praktijkgebieden in de paardengeneeskunde. Na enkele e-mails en overleg onder de 

vennoten namen ze mij redelijk vlot aan als stagiaire. Bij hen komen er regelmatig stagiaires of 

studenten die wat ervaring willen opdoen.  

Er bestaan grote verschillen tussen de twee stageplaatsen. Bij de KHP voel je het gezinsverband. De 

praktijk grenst aan het huis. ’s Middags eten ze in de keuken en op de avond samen met de 2 

kinderen. Tussendoor worden ook huishoudelijke taken verricht door de dierenartse en zorgt de 

dierenarts voor zijn grote volière. Dit lijkt een aantrekkelijke situatie, omdat ik heel familiaal ben 

ingesteld. Nochtans zijn het hele lange dagen, waardoor er uiteindelijk ’s avonds niet veel tijd meer 

overblijft voor het gezin. De consultaties gebeuren voornamelijk op de praktijk, waardoor er weinig 

vervoerskosten zijn en het aantal patiënten per dag hoger oploopt. Dit neemt wel met zich mee dat 

men steeds tussen dezelfde muren zit. Hierdoor kreeg ik op termijn een benauwd gevoel. Alles ligt wel 

in handbereik, wat niet het geval is als men rond moet reizen naar de patiënten. Diagnostische en 

behandelingsmogelijkheden zijn dan ook ruimer.  

De GHP is een gebouw met stallen en onderzoeksruimtes. De dierenartsen wonen wel in de 

omstreken, maar het werk en gezin zijn gescheiden. Tot de middag werken ze voornamelijk op de 

praktijk, maar in de namiddag gaan ze op thuisconsultaties. Dit heeft als nadeel dat er heel wat tijd 

kruipt in rijden en geld in brandstof. De stagebegeleider benutte deze tijd met belangrijke telefonische 

gesprekken dankzij een handfree systeem in zijn wagen. Onvoorspelbare problemen zoals files 

kunnen niet vaak ingeschat worden, maar zorgen voor een vertraging in de agenda. Er moet aan 

gedacht worden steeds materiaal en medicatie in de koffer aan te vullen en er moet natuurlijk 

geïnvesteerd worden in draagbare apparatuur. 

Een groepspraktijk zoals bij de GHP is eerder zakelijk. De vennoten zijn zelfstandig ten opzichte van 

elkaar. Ieder houdt zijn agenda bij, heeft zijn patiënten en cliënteel. De werknemer heeft ook zijn 

klanten, maar werkt af en toe nog samen met de vennoten. Hij volgt bijscholing om zich te 

specialiseren in orthopedie en zal hoogstwaarschijnlijk als volwaardige dierenarts blijven werken op 
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deze praktijk. Er wordt steeds nieuwe kennis overgedragen onder de dierenartsen, gevallen 

besproken en bediscussieerd. In zo’n groepspraktijken kunnen er wel sneller misvattingen of 

meningsverschillen ontstaan, alhoewel deze praktijk volgens mij een stabiel team omvat. Ook de 

assistente behoort tot dit team. Een heel groot deel van het papierwerk wordt door haar verricht, wat 

veel tijd uitspaart aan de dierenartsen. Ze helpt veel met bijkomende taken naast de administratie. 

Dankzij haar polyvalentie wordt ze ook geapprecieerd.  

In de groepspraktijk bij de KHP werken de dierenartsen vaak samen en gecoördineerd, waardoor ze 

hun kennis meestal samenleggen. Dit zorgt ervoor dat de eigenaar meteen op twee standpunten 

rekent. De dierenartsen kunnen ook zelfstandig werken, dus ze zijn niet afhankelijk van elkaar. Als 

één van hen gaat bijscholen, dan is het simpel om elkaar te informeren over de opgedane kennis. Dit 

is uiteraard zeer handig, zeker in een relatie waar er dagdagelijks conversatie mogelijk is. Ze hebben 

geen secretaresse die voor de administratie zorgt, maar wel een assistente die oproepen beantwoord 

en de apotheek in orde houdt. Naargelang de omvang van de praktijk kan er natuurlijk best een 

secretaresse ingeschakeld worden, zodat de dierenarts niet na de werkuren aan de papieren moet 

zitten.  

De KHP is overgedragen van vader op zoon. Mijn dierenartsen moesten dus niet investeren op 

basisapparatuur. Het nieuw digitale radiografie toestel geeft betere foto’s en het systeem werkt sneller. 

Toch hebben de dierenartsen hier niet vaak gebruik van gemaakt de periode die ik daar was. Het 

toestel voor biochemisch bloedonderzoek gebruiken ze wel geregeld. 

De GHP heeft geïnvesteerd in onder andere draagbare echografie toestellen. Deze worden dagelijks 

gebruikt voor gynaecologische diagnoses. Ze haalden dus snel profijt van hun aankoop. Het zelfde 

geldt voor de apparatuur voor sperma invriezing. Nu dat alles is afbetaald, zorgt dit voor een goede 

inkomstenbron voor de praktijk.  

Gehuwde dierenartsen die samenwerken op een praktijk hebben als voordeel dat ze elkaar vaker zien 

en alles delen. Toch zou ik bewust niet voor deze situatie opteren. Voor mij moet er variatie zijn in het 

leven. Werk en gezin moeten soms kunnen ontkoppeld worden, waardoor ik dus niet helemaal 

liefhebber ben van een praktijk aan huis. Vroeger dacht ik hier anders over, maar wanneer ik op de 

GHP zag hoe het ook anders kon, voelde ik dit beter aan. De week in shiften onderverdelen zorgt er 

ook voor dat er toch dagen bestaan waarbij men zich kan loskoppelen van het werk. Hierdoor ben ik 

zeker voorstander van zo’n systeem. 

Het waren twee groepspraktijken, zodus heb ik geen voorbeeld van een éénmanspraktijk. In een 

éénmanspraktijk kan je natuurlijk altijd zelf beslissingen nemen. Dit houdt ook in dat de taken niet 

opgesplitst worden en je zelf alles alleen moet doen. Volgens mij kan je dan moeilijker specialiseren in 

een vakgebied. Specialisaties beperken zich tot een groep patiënten, waardoor je minder werk hebt 

(naargelang je specialisatie en hoe goed je erin bent). Als je hiernaast toch nog instaat voor 

eerstelijnspatiënten, dan wordt het moeilijk om én tijd te vinden én geld te verdienen, terwijl je een 

bijscholing volgt in een specifiek domein. Daarnaast moet je steeds op de hoogte zijn van de nieuwe 

kennis over de eerstelijnsgeneeskunde. Kan je een praktijk dan ook draaiende houden? Later wil ik 

me graag specialiseren, dus daarom zou ik ook kiezen voor een groepspraktijk waar iedereen zijn 
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specialiteit heeft. Dit was zowel bij de GHP als bij de KHP het geval. Het leek me logisch om zo te 

werk te gaan in een groepspraktijk. 

Ik heb steeds in een groepspraktijk willen werken samen met collega’s/vrienden. Bij het discreet 

navragen hoeveel de apparatuur kost op de KHP was het mij wel duidelijk dat hiervoor eerst een 

zekere kapitaal nodig is. Waarschijnlijk zal ik de eerste jaren na het afstuderen op een reeds 

bestaande praktijk solliciteren, zodat ik wat kapitaal kan inzamelen. Een praktijk opstarten is een grote 

investering. Alleen zou ik het waarschijnlijk niet kunnen, maar samen met andere dierenartsen kan 

zo’n project best lukken. 

Op de gezelschapsdierenpraktijk heb ik voornamelijk gekeken, geluisterd en heel wat kennis 

opgestoken. Het is een gehuwd koppel die bij handelingen zo op elkaar zijn afgestemd, dat je als 

derde persoon enkel nog kan toekijken hoe goed ze hun kennis combineren. Telkens beantwoordden 

ze mijn vragen, die ik discreet vroeg wanneer ze medicatie gingen halen in het bureel. Ze legden uit 

waarom ze een onderzoek of behandeling wel of niet adviseerden en stonden open voor eventuele 

suggesties. Ik werd getoetst op mijn kennis van voornamelijk geneesmiddelen en mocht 

differentiaaldiagnoses bij het ziektebeeld van patiënten opsommen. Met het echografie toestel leerden 

ze mij de urineblaas en nieren lokaliseren bij een geëuthanaseerde kater met idiopathische Feline 

Lower Urinary Tract Disease. Ze lieten mij assisteren bij de castratie van een kater, waar ik zelf een 

teelbal mocht afsnijden en de hechting plaatsen met de zaadstreng. Bij de operatie van een 

othematoom lieten ze mij, na zorgvuldige uitleg en meerdere voorbeelden, enkele hechtingen 

plaatsen. Ze legden mij eveneens uit hoe ze de administratie aanpakken, hoe hun apparatuur 

functioneert en dergelijke. 

Bij de grote huisdierenpraktijk werd ik voornamelijk getoetst op mijn kennis van de voortplanting, 

verloskunde en geneesmiddelen. Het ging vaak diepgaand met diagnose en behandeling. Dit is zeer 

voordelig om mijn leerstof te herhalen voor de toekomst, maar ook omdat ik een herexamen 

Voortplanting en Verloskunde heb. Sommige zaken die we vluchtig in de les hadden gezien, waren 

voor hem van zelfsprekend en heel belangrijk. Als ik later in de paardensector wil werken, zal ik nog 

heel wat moeten bijscholen en ervaring opdoen. Er werd mij gevraagd om de gehospitaliseerde 

paarden naar de opvoelbox te brengen. Bij thuisbezoeken assisteerde ik waar mogelijk: het draagbare 

echografie toestel aangeven, paarden vasthouden, geneesmiddelen aangeven/opspuiten, materiaal 

klaarleggen vóór en tijdens de castraties enz.. Voornamelijk bij de sperma verzameling werd ik actief 

betrokken. Ik manipuleerde de standmerrie, zodat zij op de juiste plaats stond voor de hengst (ervaren 

hengsten maar ook hengsten die fantoomdekken nog moesten aanleren). Op het einde van de week 

maakte ik zelfstandig voor iedere hengst de kunstvagina klaar, drukte rietjes af met een speciaal 

programma en verdunde het verzamelde sperma. Na het invriezen via het computerprogramma 

verzamelde ik de rietjes in buisjes onder de vloeibare stikstof. Deze werden gestockeerd in grote 

vaten. Op de GHP had ik echt de indruk dat de paardenwereld toch niet zo ver van mijn bed ligt dan ik 

eerder dacht. Ze waren blij met mijn gevoel voor paarden en op het einde van de week lieten ze mij 

een hengst overnemen tijdens het fantoomdekken. Dit soort zaken leer je al doende. Voor ik op stage 

ging, had ik een lichte vrees voor hengsten door de verhalen hierrond. Na mijn week stage weet ik dat 

je een hengst niet kan vertrouwen, maar als je zelfzeker bent en toont wie de baas is, bereik je met 



29 
 

een hengst al heel wat. Bang zijn en het niet laten weten zorgt voor ongelukken. Op mijn stage 

heerste een zelfzekerheid bij de dierenartsen, waardoor ik meer durfde dan ik verwachtte van mijzelf. 

Het was soms een uitdaging om daar stage te lopen, maar daar houd ik van. 

Mijn keuze tussen gezelschapsdieren en grote huisdieren was reeds gemaakt voor ik mijn stage bij de 

GHP volgde. De stages waren dus niet zo zeer een beïnvloedende factor, aangezien we veel eerder 

moesten kiezen dan verwacht. Nadat ik mijn stage bij de GHP beëindigde, begon ik sterk te twijfelen 

over mijn keuze. Omgaan met paarden en de sfeer op zo’n grote huisdierenpraktijk spreekt me best 

aan. Misschien had ik een vertekend beeld doordat het dekseizoen bezig was en dat het ook extreem 

mooi weer was. Al enkele jaren twijfel ik over de keuze tussen grote en kleine huisdieren. Als ik in 

België blijf, dan wil ik graag in de gezelschapsdierensector blijven. Hierin voel ik me ook thuis, net als 

op de KHP. Maar als ik naar het buitenland vertrek, dan zou ik graag in de paardensector verder 

gaan. Ik ben namelijk van Argentijnse origine en de kans bestaat dat ik terugkeer na het afronden van 

mijn studies. Hierover sprak ik op beide stageplaatsen. Mijn stagebegeleider bij de GHP informeerde 

mij dat embryotransplantatie bij polopaarden in Argentinië zeer populair is. Ik heb namelijk een kennis 

die dierenarts is bij polopaarden in Argentinië. Zoals ik daarnet al aanhaalde, gynaecologie is volgens 

mij een van de interessantste domeinen in de paardensector. Dus dankzij mijn grote ambitie en 

interesse voor paarden en gynaecologie kan het zijn dat ik in een nabije toekomst een compleet 

andere richting in zal gaan dan de keuze die ik dit jaar heb genomen. 

 

 

 


