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SAMENVATTING 
Toxocara canis en Toxocara cati zijn zeer belangrijke parasieten bij hond en kat en kunnen viscerale 

of oculaire larva migrans veroorzaken bij de mens. De diagnose en controle van Toxocara is dus 

belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Een hond of kat wordt geïnfecteerd door de opname 

van geëmbryoneerde eieren of door middel van Toxocara larven. De larven worden prenataal, 

lactogeen of via een paratenische gastheer overgedragen. De prenatale transmissie van larven is de 

belangrijkste infectieweg bij pups en de lactogene transmissie van larven is het belangrijkste bij 

kittens. Bij de diagnose wordt gebruik gemaakt van een goede anamnese, de klinische symptomen, 

een fecesonderzoek met centrifugale flotatie, een ELISA en eventueel PCR. De controle van 

Toxocara is gebaseerd op het voorkomen van de transmissie van larven, het voorkomen van ei-

uitscheiding en het voorkomen en reduceren van de omgevingscontaminatie. Voor de preventie van 

de transmissie van larven en de ei-uitscheiding zijn verschillende anthelminthica beschikbaar, 

ingedeeld in de categorieën (pro)benzimidazolen, tetrahydropyrimidines, macrocyclische lactonen, 

cyclische octadepsipeptiden en overige producten. Deze producten hebben enkel nut indien ze 

worden gebruikt in goede behandelingsschema’s. Voor de preventie van de omgevingscontaminatie 

zijn diverse aanvullende maatregelen nodig. Het reduceren van de al aanwezige 

omgevingscontaminatie is moeilijk omdat de Toxocara eieren zeer resistent zijn. Er wordt ook 

onderzoek gedaan naar alternatieve controlemethoden, zoals de ontwikkeling van een vaccin. 

Trefwoorden: Controle – Diagnose – Toxocara canis – Toxocara cati – Zoönose  

  

 
 



1. INLEIDING 
Toxocara canis en Toxocara cati behoren tot de meest voorkomende gastro-intestinale parasieten 

bij hond en kat (Parsons, 1987; Overgaauw, 1997; Epe, 2009). De prevalentie van T. canis en T. cati 

in België en Nederland bedraagt 5 tot 36% voor T. canis en 5 tot 65% voor T. cati). Toxocara heeft 

een complexe cyclus die verder wordt besproken in 2.1. Klinische toxocarose treedt vooral op bij pups 

(Claerebout, 2008). De migrerende Toxocara larven veroorzaken doodgeboorten, neonatale sterfte, 

braken en ademhalingsklachten (Parsons, 1987; Barriga, 1988; Claerebout, 2008). De volwassen 

wormen kunnen onder andere gastro-intestinale klachten en immunosuppressie veroorzaken. Bij de 

kat komt klinische toxocarose zelden voor en geeft enkel een zware besmetting symptomen 

(Claerebout, 2008). 

Naast het belang voor hond en kat vormen T. canis en T. cati ook een belangrijk gevaar voor de 

volksgezondheid (Overgaauw en van Knapen, 2008; Rubinsky-Elefant et al., 2010). De prevalentie 

van larva migrans, veroorzaakt door Toxocara, bedraagt 2 tot 7% onder de West-Europese bevolking 

(Claerebout, 2008). Hoewel in het merendeel van de literatuur T. canis als ziekteverwekker wordt 

aangewezen, mag het belang van T. cati zeker niet worden onderschat (Fisher, 2003; Overgaauw en 

van Knapen, 2008; Rubinsky-Elefant et al., 2010). Toxocara kan verschillende klinische aandoeningen 

veroorzaken bij de mens. Bij viscerale larva migrans (VLM) treedt er een systemische migratie van 

Toxocara larven op. Er ontstaan variabele symptomen zoals eosinofilie, koorts, algemene malaise, 

lagere luchtwegproblemen en abdominale klachten (Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 

2008; Rubinsky-Elefant et al., 2010). Bij oculaire larva migrans (OLM) migreren de Toxocara larven 

naar het oog (Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen; 2008; Rubinsky-Elefant et al., 2010) en 

de nervus opticus (Rubinsky-Elefant et al., 2010). OLM kan leiden tot acute gezichtsstoornissen 

(Claerebout, 2008). Bij mensen die een atopische aanleg hebben kan Toxocara, door continue 

stimulatie van het immuunstelsel, overgevoeligheden voor andere allergenen versterken (Claerebout, 

2008). Een humane Toxocara infectie wordt gediagnosticeerd met behulp van een ELISA test 

(Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008; Rubinsky-Elefant et al., 2010), maar de 

diagnose wordt vaak gemist (Barriga, 1988; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008). 

Toxocara infecties zijn dus zeer belangrijk bij dier en mens en het is noodzakelijk dat er een goede 

diagnose en controle van Toxocara is. Door een goede controle kan een humane infectie worden 

voorkomen en het risico op infectie voor honden en katten worden verminderd (Overgaauw, 1997; 

Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). Strategische anthelminthica behandelingen bij hond en 

kat (Barriga, 1988; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009), het voorkomen 

van milieucontaminatie (Barriga, 1988; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008), 

beperking van het aantal loslopende honden en katten (Overgaauw en van Knapen, 2008) en het 

publiek informeren over het zoönotisch gevaar van Toxocara en geschikte preventiemaatregelen 

(Barriga, 1988; Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009) zijn essentieel om 

het infectierisico onder controle te krijgen. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1 CYCLUS EN EPIDEMIOLOGIE VAN TOXOCARA SPP. 

De twee Toxocara soorten die voorkomen bij hond en kat, T. canis bij de hond en T. cati bij de kat, 

hebben een gecompliceerde cyclus (Fig. 1). De prevalentie van Toxocara in Belgë en Nederland loopt 

op tot 36% voor T. canis en 65% voor T. cati (Claerebout, 2008). Geïnfecteerde honden en katten 

scheiden ongeëmbryoneerde, niet infectieuze eieren uit in het milieu. In het milieu embryoneren de 

eieren tot het infectieus stadium, de L3 larve in het ei (Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw, 

1997; Epe, 2009; Rubinsky-Élefant et al., 2010). Dit duurt drie weken tot enkele maanden, afhankelijk 

van de temperatuur en de relatieve vochtigheid (Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008; 

Epe, 2009), die onder optimale omstandigheden 25 tot 30 °C en 85 tot 95% bedragen (Parsons, 1987; 

Barriga, 1991; Claerebout, 2008). De geëmbryoneerde eieren zijn zeer kleverig (Claerebout, 2008) en 

kunnen onder de juiste omstandigheden jaren overleven (Lloyd, 1986; Parsons, 1987; Overgaauw en 

van Knapen, 2008; Epe, 2009; Rubinsky-Elefant et al., 2010). Nadat deze eieren per os zijn 

opgenomen door honden of katten komen ze uit in de dunne darm en volgen de larven een tracheale 

of somatische migratie. Bij de tracheale migratie migreren de larven door de darmwand naar de lever 

en via het hart naar de longen. Vanuit de longen migreren ze via de trachea omhoog en worden na 

aankomst in de farynx doorgeslikt (Lloyd, 1986; Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; 

Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). Tijdens deze migratie vervellen de 

larven twee keer en komen ze als onvolgroeide volwassen stadia in het duodenum terecht (Epe, 

2009). Nadat de Toxocara larven in de dunne darm verder zijn volgroeid treedt er een patente infectie 

met ei-uitscheiding op (Overgaauw, 1997; Epe, 2009). De prepatente periode bedraagt vier tot vijf 

weken bij honden (Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Overgaauw en 

van Knapen, 2008) en acht weken bij katten (Parsons, 1987; Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; 

Epe, 2009). De ei-uitscheiding van T. canis en T. cati is enorm groot en zelfs een lichte infectie kan 

dus behoorlijk bijdragen tot de milieucontaminatie (Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008). De larven 

kunnen in plaats van de tracheale migratieroute ook een somatische migratie doormaken. Hierbij 

migreren de larvaire stadia via de circulatie naar de skeletspieren, de nieren, het centraal 

zenuwstelsel en andere organen en blijven daar rusten in een hypobiotische toestand (Lloyd, 1986; 

Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). Bij 

jonge pups is vooral de tracheale migratie van belang. Naarmate de pups ouder worden krijgt de 

somatische migratie steeds meer belang door het optreden van leeftijdsresistentie (Parsons, 1987; 

Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Epe, 2009). Bij katten blijkt, om onbekende 

redenen, de migratieroute onafhankelijk te zijn van de leeftijd en de tracheale migratie blijft bij oudere 

katten dus ook belangrijk (Parsons, 1987; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008). 

Er is ook een verticale transmissie van T. canis en T. cati naar pups en kittens. De voornaamste 

transmissieroute bij pups is transplacentair, waarbij de Toxocara larven vanaf dag 42 van de dracht 

door de placenta naar de foetale lever migreren (Lloyd, 1986; Parsons, 1987; Barriga, 1991; Lindsay 

en Blagburn, 1995; Overgaauw, 1997; Payne-Johnson et al., 2000; Claerebout, 2008; Overgaauw en 

van Knapen, 2008; Epe, 2009). Na de geboorte volgt een tracheale migratie van T. canis naar de 

dunne darm van de pups (Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw en van Knapen, 2008) en twee 
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tot drie weken na de geboorte start de ei-uitscheiding (Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw, 

1997; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008). Bijna 100% van de pups is geïnfecteerd 

(Parsons, 1987; Barriga, 1988; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008).  

 
Fig. 1 Cyclus van Toxocara canis en Toxocara cati (uit Overgaauw, 1997) 

 

Na de partus kunnen de pups ook lactogeen worden geïnfecteerd tot circa 35 – 38 dagen postpartum 

(Lloyd, 1986; Parsons, 1987; Barriga, 1991; Lindsay en Blagburn, 1995; Overgaauw, 1997; 

Overgaauw en van Knapen, 2008), maar deze transmissieroute heeft veel minder belang dan bij 

kittens waar geen prenatale infectie optreedt en de lactogene infectie de enige verticale 
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transmissieroute is (Parsons, 1987; Hendrix, 1995; Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Overgaauw 

en van Knapen, 2008). Na een lactogene besmetting ontwikkelen de larven van Toxocara direct in de 

darm van de pups of kittens en treedt geen tracheale migratie op (Parsons, 1987; Overgaauw, 1997; 

Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). De infectie wordt patent na 19 tot 35 

dagen in het geval van T. canis (Claerebout, 2008) en na 47 dagen in het geval van T. cati 

(Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008).  

Ten slotte kunnen honden en katten ook worden besmet via een paratenische gastheer, 

bijvoorbeeld ratten, muizen en vogels. De mens fungeert ook als paratenische gastheer. De 

paratenische gastheren worden besmet door orale opname van de infectieuze eieren. De eieren 

komen uit in de dunne darm en maken een somatische migratie door in de paratenische gastheer 

(Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997). Als een hond of een kat een paratenische gastheer 

vangt komen de larven na digestie vrij en ontwikkelen de larven direct in de dunne darm van de hond 

of de kat zonder nog te migreren (Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 

2008). De prepatente periode na opname van een paratenische gastheer bedraagt 19 dagen bij de 

hond (Parsons, 1987; Claerebout, 2008) en 47 dagen bij de kat (Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008). 

Deze infectieroute is bij katten belangrijker dan bij honden vanwege het natuurlijke jaaggedrag van de 

kat (Claerebout, 2008).  

2.2 DIAGNOSE VAN TOXOCARA SPP. 

Er zijn verschillende methoden beschreven om een Toxocara infectie in honden en katten aan te 

tonen. De anamnese, waarbij zeker naar het ontwormingsschema wordt gevraagd en de klinische 

symptomen, zoals pneumonie gevolgd door sterfte bij neonatale pups en kittens en diarree, braken en 

vermagering bij oudere dieren, kunnen een vermoedelijke diagnose geven (Parsons, 1987; 

Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). Voor de 

diagnose van een prepatente infectie bij pups en kittens moet naast de klinische symptomen en het 

ontwormingsschema ook worden gelet op de hygiënische omstandigheden waarin de pups en kittens 

worden gehouden. Eventueel kan de aanwezigheid van onvolwassen wormen worden aangetoond in 

de feces of het braaksel (Parsons, 1987; Claerebout, 2008). De wormen zijn wit tot geel van kleur en 

het craniale deel heeft de vorm van een pijlpunt. Ze liggen meestal in de vorm van een langgerekte S 

(Claerebout, 2008). De lengte van volwassen T. canis wormen bedraagt 9 tot 11 cm bij de mannelijke 

wormen en 17 tot 20 cm bij de vrouwelijke wormen. De volwassen T. cati wormen zijn met 3 tot 7 cm 

bij het mannetje en 4 tot 12 cm bij het vrouwtje iets kleiner dan T. canis (Parsons, 1987; Claerebout, 

2008). Een uitgebreid microbiologisch en pathologisch onderzoek is nodig indien er sprake is van 

doodgeboorten of neonatale sterfte. Bijna alle pups zijn geïnfecteerd en isolatie van Toxocara larven 

uit de lever of de longen is onvoldoende om aan te tonen dat de pups zijn overleden door de infectie 

met T. canis (Parsons, 1987). Er zijn, naast de Toxocara larven, vaak ook migratieletsels in darm, 

lever en longen terug te vinden. De intestinale wand vertoont vaak petechiën, kleine rupturen en 

perforaties (Claerebout, 2008; Epe, 2009) en er is een uitgesproken enteritis (Parsons, 1987; 

Claerebout, 2008). In de longen zijn soms witte nodules met een grootte van 1 tot 2 mm terug te 

vinden (Parsons, 1987). 
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Een niet patente infectie met T. canis, waarbij de somatische larven in de weefsels van de teef zijn 

gemigreerd of waarbij de larven een lever–hart–long migratie in pups doormaken, kan worden 

aangetoond met een ‘Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay’ (ELISA) (Matsumura en Endo, 1982; 

Matsumura en Endo, 1983; Matsumura et al., 1983a; Matsumura et al, 1983b; Matsumura et al., 1984; 

Overgaauw, 1997; Epe, 2009). Met behulp van een ELISA worden meestal IgG antilichamen tegen de 

‘Toxocara excretory-secretory’ (TES) antigenen van Toxocara larven aangetoond (Matsumura en 

Endo, 1983; Matsumura et al., 1984).. Er lijkt een tweedeling te zijn in de IgG respons tegen T. canis. 

In het begin van een infectie zijn er voornamelijk IgG2 antistoffen aanwezig en naarmate de infectie 

vordert treedt er een daling op in IgG2 en stijgen de IgG1 antistoffen (Deplazes et al., 1995; Paz-Silva 

et al., 2001; Romasanta et al., 2004). Er is een significante correlatie tussen de ELISA waarden voor 

IgG en het aantal aanwezige wormen en tussen de ELISA waarden en de leeftijd van de hond 

(Matsumura en Endo, 1982; Matsumura et al., 1983a; Matsumura et al., 1983b; Matsumura et al., 

1984). ELISA kan ook worden gebruikt om IgA en IgM tegen T. canis aan te tonen. Bij deze antistoffen 

is er echter geen significante correlatie tussen de ELISA waarden en de leeftijd van de hond of het 

aantal aanwezige wormen (Matsumura et al., 1983a; Matsumura et al., 1983b). De specificiteit van de 

ELISA is redelijk laag is doordat er kruisreacties kunnen optreden indien er antilichamen tegen andere 

helminthen aanwezig zijn in de sera (Matsumura en Endo, 1983). Dit probleem wordt ook in de 

humane geneeskunde vermeld (Jacquier et al., 1991; Magnaval et al., 1991; Rubinsky-Elefant et al., 

2010). De specificiteit van de ELISA wordt daar op 86% geschat (Jacquier et al., 1991). Een Western 

Blot (WB) zou daarom beter zijn voor de definitieve diagnose van een Toxocara infectie, omdat de 

specificiteit van deze test een stuk hoger is dan de specificiteit van een ELISA en er dus minder vals 

positieve reacties optreden. De sensitiviteit van de ELISA en de WB zijn vergelijkbaar (Magnaval et 

al., 1991). Jacquier et al. (1991) vermelden dat de sensitiviteit van de ELISA in de humane 

geneeskunde ongeveer 91% bedraagt. Er wordt in de humane geneeskunde ook gebruik gemaakt van 

een Dot-ELISA, die als voordeel heeft dat de reactietijd sneller is, er minder antigenen nodig zijn voor 

detectie en er minder kruisreacties optreden (Camargo et al., 1992).  

De diagnose van een patente infectie wordt bevestigd door het aantonen van de eieren van 

Toxocara in de feces. De feces wordt onderzocht door middel van de centrifugale flotatietechniek 

(Parsons, 1987; Overgaauw, 1997; Anoniem, 2009; Epe, 2009). Bij deze techniek wordt een 

fecesstaal gemengd met de flotatieoplossing De oplossing wordt door een theezeefje gezeefd en 

overgegoten in een proefbuisje. Deze oplossing wordt verder aangevuld met flotatieoplossing tot er 

een positieve meniscus is gevormd en vervolgens bedekt met een dekglaasje. Een proefbuisje kan 

enkel op deze manier worden gecentrifugeerd als het een ‘swing-head’ centrifuge is. Bij een ‘fixed-

head’ centrifuge wordt een proefbuisje niet volledig gevuld en pas na het centrifugeren verder gevuld 

tot er een positieve meniscus vormt. Nadat het proefbuisje vijf minuten is gecentrifugeerd moet het 

zeker tien tot vijftien minuten blijven staan. Het dekglaasje wordt vervolgens op een draagglaasje 

onder de microscoop onderzocht op de aanwezigheid van Toxocara eieren. Voor de beste resultaten 

moet gebruik worden gemaakt van een zinksulfaat oplossing met een soortelijk gewicht van 1,2. De 

centrifugale flotatietechniek is een goede techniek, maar een goede uitvoering van de test is 

essentieel. Het aantal vals negatieven met deze test bedraagt circa 11% (Dryden et al., 2005). De 
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voordelen van het centrifugeren zijn dat de totale uitvoeringstijd van de test een stuk korter wordt 

(Broussard, 2003) en dat de sensitiviteit een stuk hoger is in vergelijking met de passieve 

flotatietechniek, waarbij ongeveer 51% van de geïnfecteerde honden niet als dusdanig wordt 

gediagnosticeerd (Gates en Nolan, 2009). Een direct fecaal uitstrijkje wordt beter niet gebruikt om 

eieren in de feces aan te tonen omdat deze test niet sensitief is (Lindsay en Blagburn, 1995; 

Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008). Het aantal vals negatieven bedraagt circa 85% 

(Dryden et al., 2005). De eieren hebben een donkerbruine tot zwarte korrelige inhoud, een dikke 

schaal met putjes, een subsferische vorm en zijn niet geëmbryoneerd (Fig. 2). De eieren van T. canis 

hebben een grootte van 85 – 90 μm bij 75 μm (Parsons, 1987; Claerebout, 2008) en de eieren van T. 

cati zijn iets kleiner en hebben een grootte van 65 μm bij 75 μm (Parsons, 1987; Hendrix, 1995; 

Claerebout, 2008). Het aantal gevonden eieren in de feces is houdt niet altijd verband met het aantal 

volwassen wormen (Anoniem, 2009). Hondenfeces zou, indien er niet wordt behandeld, minimaal vier 

keer per jaar moeten worden onderzocht op de aanwezigheid van T. canis eieren (Barriga, 1991; 

Overgaauw en van Knapen 2008; Anoniem, 2009; Epe, 2009). Dit is pas mogelijk vanaf dat de pups 

minimaal drie weken oud zijn omdat voor die leeftijd geen eieren worden uitgescheiden in de feces 

(Barriga, 1988; Barriga, 1991; Epe, 2009). 

 
Fig. 2 Toxocara ei 400x (Foto Felix Yaya) (uit: Overgaauw en van Knapen, 2008) 

 

Het is ook mogelijk een diagnose te stellen met behulp van PCR. Er kan met PCR een 

betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen Toxocara canis en T. cati wanneer de regio met de 

Internal Transcribed Spacer 2 (ITS-2) van het ribosomaal DNA als target wordt gebruikt (Jacobs et al., 

1997). Bij het aantonen van Toxocara eieren in de vacht, waarbij gebruik wordt gemaakt van PCR, 

wordt bij honden een hogere en bij katten een lagere prevalentie van Toxocara gevonden dan bij het 

aantonen van Toxocara eieren in de feces. Het speelgedrag van de hond, waarbij meer contact wordt 

gemaakt met de grond, en het wasgedrag van de kat, waarbij eieren uit de vacht worden verwijderd, 

kan de verklaring zijn voor de verandering in prevalentie na het gebruik van PCR (Overgaauw et al., 

2009). 
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2.3 CONTROLE VAN TOXOCARA SPP. 

2.3.1 Controle door het voorkomen van de transmissie van larven 
Er kan worden geprobeerd de somatische larven te doden en daarmee de verticale transmissie te 

verhinderen door middel van behandeling met benzimidazolen, macrocyclische lactonen of 

emodepside. Een behandeling van de teef met fenbendazol van 50 mg/kg/dag vanaf dag 40 à 42 van 

de dracht tot 14 dagen postpartum geeft een goede reductie van het aantal volwassen wormen in de 

pups en de lacterende teef (Burke en Roberson, 1983; Parsons, 1987; Barriga, 1991; Lindsay en 

Blagburn, 1995; Overgaauw, 1997). Een lagere dosis van bijvoorbeeld 25 mg/kg/dag leidt tot een 

aanzienlijk hogere infectiegraad in de pups (Parsons, 1987). Ook indien er slechts behandeld wordt tot 

de dag van de partus is een groter deel van de pups zwaarder geïnfecteerd (Burke en Roberson, 

1983; Parsons, 1987; Overgaauw, 1997). Een eigenaar is echter moeilijk te overtuigen om een teef 

tijdens de dracht dagelijks te behandelen. De behandeling is duur en veel eigenaren vinden het 

vervelend om hun teef dagelijks te behandelen indien er geen direct zichtbaar resultaat is (Parsons, 

1987; Barriga, 1988; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Epe, 2009). Een bijkomend probleem is dat 

fenbendazol niet voor gebruik tijdens de dracht is geregistreerd (Anoniem, 2011). De werkzaamheid 

van benzimidazolen tegen de hypobiotische somatische larven wordt bovendien betwist (Lloyd en 

Soulsby, 1983; Barriga, 1991; Epe, 2009). Een mogelijk alternatief is de teef te behandelen met 

macrocyclische lactonen. Een behandeling met selamectine op dag 40 en 10 prepartum en dag 10 en 

40 postpartum in een dosis van 6 tot 12 mg/kg leidt tot een grote reductie van de ei-uitscheiding 

(Payne-Johnson et al., 2000). Moxidectine en doramectine zouden ook in staat zijn de infectiegraad 

van T. canis bij pups aanzienlijk te reduceren. Beide producten worden in een dosis van 1 mg/kg rond 

dag 40 en rond dag 55 van de dracht toegediend (Schnieder et al., 1996; Krämer et al., 2006). Een 

subcutane toediening van ivermectine van 300 μg/kg zou ook effectief zijn tegen de verticale 

transmissie van T. canis. Ivermectine moet dan worden toegediend op de dag van de dekking, op dag 

30 en 60 van de dracht en 10 dagen postpartum (Payne en Ridley, 1999). Bij de macrocyclische 

lactonen zijn selamectine en moxidectine echter niet geregistreerd voor gebruik tijdens de dracht en 

doramectine en ivermectine zijn in België helemaal niet geregistreerd voor gebruik bij honden en 

katten (Anoniem, 2011). Een nieuwer product waarvan de larvicide werking is bewezen is 

emodepside. Een eenmalige toediening met emodepside op dag 60 van de dracht zou zeer effectief 

zijn om de lactogene transmissie van T. cati te voorkomen (Wolken et al., 2009). Emodepside is ook 

geregistreerd voor gebruik bij honden, maar zowel bij honden als bij katten is emodepside niet 

geregistreerd voor gebruik tijdens de dracht (Anoniem, 2011). De werkingsmechanismen van de 

anthelminthica en de verschillende producten worden uitgebreid besproken in 2.3.2 en bijlage I en II. 

Er zijn de nodige bedenkingen bij behandeling van teven en poezen tijdens de dracht (Overgaauw, 

1997; Epe, 2009). Naast de bovengenoemde bezwaren van eigenaren en de problemen met de 

registratie is een behandeling enkel effectief indien deze 100% werkzaam is. Geen enkele 

behandeling voorkomt echter volledig een prenatale of lactogene infectie (Lloyd en Soulsby, 1983; 

Parsons, 1987; Overgaauw, 1997) en zelfs pups en kittens met een lage infectiegraad zorgen voor 

een aanzienlijke contaminatie van het milieu (Schnieder et al., 1996; Overgaauw, 1997; Payne-

Johnson et al., 2000). Er wordt daarom aangeraden niet tijdens de dracht te behandelen en na de 
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partus de pups of kittens samen met het moederdier frequent te behandelen (Overgaauw, 1997; 

Overgaauw en van Knapen, 2008). 

2.3.2 Controle door het voorkomen van de ei-uitscheiding 
Een patente infectie met ei-uitscheiding komt voor bij volwassen honden en katten en bij pups en 

kittens vanaf een leeftijd van enkele weken en wordt behandeld door het regelmatig toedienen van 

anthelminthica. De belangrijkste bron van infectie is een teef met puppies van de leeftijd van drie 

weken tot zes maanden (Overgaauw, 1997; Epe, 2009). Bij de behandeling van pups en kittens moet 

met een aantal factoren rekening worden gehouden. Pups worden prenataal en lactogeen besmet en 

de ei-uitscheiding bij pups begint vanaf een leeftijd van drie weken, dus de eerste behandeling moet 

voor die leeftijd plaats vinden. De larven, die vaak niet worden gedood door de behandeling, hebben 

ongeveer veertien dagen nodig om te ontwikkelen tot volwassen wormen en de behandeling moet 

daarom elke veertien dagen worden herhaald. Er is een transmissie van larven via de melk tot 

ongeveer vijf weken na de partus en de laatste behandeling moet, rekening houdend met de 

ontwikkelingsperiode van de larven, na de leeftijd van zeven weken worden toegediend (Barriga, 

1988; Barriga, 1991; Epe, 2009). In de praktijk worden pups daarom behandeld op de leeftijd van 

twee, vier, zes en acht weken (Barriga, 1988; Barriga, 1991; Lindsay en Blagburn, 1995; Overgaauw, 

1997; Claerebout, 2008; Overgaauw en van Knapen, 2008; Anoniem, 2009; Epe, 2009). Zelfs indien 

bovenstaand behandelingsschema goed wordt toegepast is er nog ei-uitscheiding mogelijk (Schenker 

et al., 2006). De behandelingsprincipes bij kittens zijn hetzelfde, maar bij kittens is er enkel een 

lactogene transmissieroute en geen prenatale besmetting, waardoor de ei-uitscheiding bij kittens op 

een latere leeftijd start. Kittens worden daarom de eerste keer behandeld op een leeftijd van drie 

weken (Overgaauw en van Knapen, 2008, Anoniem, 2009) en de behandeling wordt herhaald op vijf 

en zeven weken (Anoniem, 2009). De behandeling van pups en kittens moet maandelijks worden 

herhaald tot een leeftijd van zes maanden (Overgaauw en van Knapen, 2008; Anoniem, 2009). Er is 

gekozen voor zes maanden omdat nadat de dieren een infectie hebben doorgemaakt er steeds 

minder larven door de longblaasjes kunnen migreren. Deze leeftijdsresistentie is normaliter maximaal 

op een leeftijd van zes maanden (Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008). Het is echter geen alles-of-

niets fenomeen en bij een volwassen hond of kat kan nog steeds een patente infectie optreden 

(Parsons, 1987; Overgaauw, 1997). Een lacterende teef of poes wordt besmet door de ei-uitscheiding 

en larven afkomstig van de pups of kittens en moet daarom tegelijk met de pups of kittens worden 

behandeld (Barriga, 1988; Barriga, 1991; Lindsay en Blagburn, 1995; Overgaauw, 1997; Claerebout, 

2008; Overgaauw en van Knapen, 2008; Anoniem, 2009; Epe, 2009). 

Volwassen dieren kunnen, zoals hierboven ook is vermeld, nog steeds een patente infectie met 

Toxocara hebben (Parsons, 1987; Barriga, 1988; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; 

Epe, 2009). Claerebout et al. (2009) toonden aan dat, afhankelijk van de populatie, de prevalentie van 

T. canis in Vlaanderen 4,4% tot 26,3% bedroeg. Volwassen dieren moeten minimaal vier keer per jaar 

worden ontwormd met een anthelminthicum (Overgaauw en van Knapen, 2008; Anoniem, 2009; Epe, 

2009). Slechts twee maal per jaar ontwormen heeft geen significant effect om een patente infectie te 

voorkomen (Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). Andere studies vonden echter een 

positive correlatie tussen het aantal ontwormingen en de prevalentie van T. canis (Claerebout et al., 
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2009). Men moet er rekening mee houden dat iedere patiënt anders is en misschien een iets andere 

aanpak nodig heeft. Factoren die in ogenschouw kunnen worden genomen zijn: het risico op 

zoönotische besmetting, de aanwezigheid van pups en teven, voeding (i.e. mogelijke besmetting via 

een paratenische gastheer) en leefomstandigheden (Epe, 2009). Bij huisdieren die in een familie met 

kleine kinderen verblijven en ook regelmatig buiten komen of in situaties waarbij een risico is voor de 

volksgezondheid wordt een maandelijks interval aangeraden voor de behandeling met een 

anthelminthicum (Anoniem, 2009). Indien een eigenaar een huisdier niet regelmatig wil behandelen 

zou een maandelijks of driemaandelijks fecesonderzoek moeten worden uitgevoerd en afhankelijk van 

het resultaat al dan niet moeten worden behandeld (Barriga, 1991; Overgaauw en van Knapen 2008; 

Anoniem, 2009; Epe, 2009). In aanvulling op de preventieve behandelingen zouden huisdieren 

jaarlijks volledig moeten worden onderzocht door een dierenarts, altijd de beschikking moeten hebben 

over water van drinkwaterkwaliteit (Epe, 2009) en alleen commerciële of gekookte voeding moeten 

krijgen (Anoniem, 2009; Epe, 2009). Bovendien moeten er niet teveel huisdieren op een kleine 

oppervlakte worden gehouden (Hendrix, 1995).  

De anthelminthica kunnen, zoals ook is te zien in bijlage I en bijlage II, worden opgedeeld in 

verschillende klassen: de (pro)benzimidazolen, de tetrahydropyrimidines, de macrocyclische lactonen, 

de cyclische octadepsipeptiden en overige producten (Anoniem, 2009; Epe, 2009). De 

benzimidazolen en probenzimidazolen, zoals fenbendazol, febantel, flubendazol en mebendazol, 

zorgen voor een verlaging van de polymerisatie van microtubuline in de nematoden (Hanser et al., 

2003; Epe, 2009). De benzimidazolen worden per os toegediend en de meeste benzimidazolen 

moeten een aantal opeenvolgende dagen worden gegeven (Sharp en McCurdy, 1985; Arther en Cox, 

1986; Christensson et al., 1991; Fisher et al., 1993; Fisher et al., 1994; Anoniem, 2009). Overdosering 

met (pro)benzimidazolen is bijna onmogelijk, omdat ze een zeer lage toxiciteit hebben en goed 

worden verdragen (Overgaauw, 1997; Epe, 2009). Febantel is werkzaam tegen T. canis en T. cati 

vanaf een dosis van 10 mg/kg/dag (Sharp en McCurdy, 1985; Arther en Cox, 1986) en is ook geschikt 

voor gebruik in pups (Christensson et al., 1991; Anoniem, 2009). Christensson et al. (1991) 

vermeldden dat febantel slechts partieel werkzaam is tegen T. canis, maar waarschijnlijk is dit te 

wijten aan het gekozen behandelingsinterval van vier tot zes weken. Febantel wordt vaak in 

combinatie met praziquantel toegediend voor een breedspectrum acitiviteit tegen cestoden (Sharp en 

McCurdy, 1985; Arther en Cox, 1986). Fenbendazol heeft in een dosis van 50 tot 100 mg/kg/dag een 

goede werkzaamheid tegen volwassen T. canis (Lloyd en Soulsby, 1983; Fisher et al., 1993; Fisher et 

al.,1994). Fisher et al. (1993) vermelden dat fenbendazol in een dosis van 50 mg/kg/dag ook een 

goede werkzaamheid heeft tegen de larvale stadia van T. canis. 

De tetrahydropyrimidines, vertegenwoordigd door pyrantel, werken in op de 

acetylcholinereceptoren. In hogere concentraties ontstaat er spastische paralyse door inhibitie van 

acetylcholinesterase en sterft de parasiet. Ondanks de aanwezigheid van acetylcholinereceptoren 

treedt er geen gelijkaardig effect op in de hond omdat de tetrahydropyrimidines een lage biologische 

beschikbaarheid hebben (Epe, 2009). Pyrantel wordt eenmalig per os toegediend (Jacobs, 1987; 

Hopkins, 1991; Ridley et al., 1991; Fisher et al., 1994; Schenker et al., 2006; Grandemange et al., 

2007; Anoniem, 2009) en is in een dosis van 5 mg/kg werkzaam tegen T. canis (Jacobs, 1987; 
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Hopkins, 1991). Meestal wordt gebruik gemaakt van een combinatieproduct met 14,4 mg/kg pyrantel 

embonaat, dat overeenkomt met 5 mg/kg pyrantel (Hopkins, 1991), 15 mg/kg febantel en 5 mg/kg 

praziquantel. Dit product heeft een goede werkzaamheid tegen T. canis (Hopkins, 1991; Fisher et al., 

1994; Schenker et al., 2006). Pyrantel of een combinatieproduct met pyrantel en febantel is ook 

geschikt voor gebruik in pups (Fisher et al., 1994; Schenker et al., 2006; Anoniem, 2009; Anoniem, 

2011) en behandeling van pups kan een significante gewichtstoename tot gevolg hebben (Jacobs, 

1987). Grandemange et al. (2007) testten een nieuw combinatieproduct met 5 mg/kg pyrantel, 20 

mg/kg oxantel en 5 mg/kg praziquantel dat ook werkzaam tegen T. canis bleek te zijn. De therapie 

faalde een enkele keer bij honden met diarree of erg jonge honden (Grandemange et al., 2007). 

Pyrantel is ook werkzaam tegen T. cati vanaf een dosis van 20 mg/kg (Ridley et al., 1991; Hendrix, 

1995).  

Na gebruik van macrocyclische lactonen, zoals ivermectine, selamectine, milbemycine oxime en 

moxidectine, wordt de parasiet geparalyseerd door inhibitie van de glutamaat-receptor gemedieerde 

chloorkanalen (Reinemeyer en Charles, 2003; Epe, 2009). Milbemycine oxime wordt eenmalig per os 

toegediend (Bowman et al., 1988; Bowman et al., 2002; Schenker et al., 2006; Schenker et al., 2007; 

Anoniem, 2009). Milbemycine oxime is werkzaam in een dosis van 0,5 mg/kg tegen T. canis (Bowman 

et al., 2002; Schenker et al., 2006; Altreuther et al., 2009a) en in een dosis van 2 mg/kg tegen T. cati 

(Schenker et al., 2007). Milbemycine oxime wordt bij pups toegediend vanaf twee weken (Bowman et 

al., 1988; Schenker et al., 2006; Anoniem, 2009) en bij kittens vanaf zes weken (Schenker et al., 

2007; Anoniem, 2009) en is verkrijgbaar in combinatie met praziquantel (Schenker et al., 2007; 

Altreuther et al., 2009a; Anoniem, 2009). Milbemycine D is in een dosis van 0,05 tot 0,1 mg/kg ook 

werkzaam tegen T. canis en T. cati (Bowman et al., 1988; Fukase et al., 1991). Selamectine wordt 

toegediend als spot-on (McTier et al., 2000a; McTier et al., 2000b; Six et al., 2000; Anoniem, 2009) 

waardoor de kans dat de eigenaar de behandeling goed opvolgt groter is (McTier et al., 2000a; McTier 

et al,, 2000b). Selamectine is werkzaam tegen T. canis en T. cati vanaf een dosis van 6 mg/kg 

(McTier et al., 2000a; McTier et al., 2000b; Six et al., 2000) en het maandelijks herhalen van de 

behandeling verhoogt de werkzaamheid van selamectine tegen Toxocara spp. (McTier et al., 2000b; 

Six et al., 2000) Pups en kittens moeten minimaal zes weken oud zijn bij gebruik van dit product 

(McTier et al., 2000a; McTier et al., 2000b; Payne-Johnson et al., 2000; Six et al., 2000; Anoniem, 

2009). Moxidectine wordt ook als spot-on toegediend (Reinemeyer en Charles, 2003; Arther et al., 

2005; Anoniem, 2009) en is in een dosis van 1 mg/kg werkzaam tegen L4 larven, onvolgroeide stadia 

en volwassen T. cati (Reinemeyer en Charles, 2003; Arther et al., 2005). Moxidectine is ook 

verkrijgbaar als product tegen T. canis. Moxidectine gecombineerd met imidacloprid mag worden 

toegediend bij pups vanaf een leeftijd van zeven weken en bij kittens vanaf negen weken (Anoniem, 

2009). De werkzaamheid van een subcutane moxidectine injectie tegen volwassen T. canis wordt 

betwist (Gargili et al., 1999; Bowman et al., 2002). Na een subcutane injectie met moxidectine kan 

tijdelijk een pruritische erthymateuze dermatitis optreden op het abdomen en in de liesstreek (Gargili 

et al., 1999) en de subcutane moxidectine injectie is ook niet geregistreerd voor gebruik in België 

(Anoniem, 2011). De macrocyclische lactonen zijn veilig in gebruik, maar worden beter niet gebruikt bij 

Collies en aanverwante rassen omdat bij deze honden de macrocyclische lactonen de 
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bloedhersenbarriere passeren en gelijkaardige effecten veroorzaken als bij Toxocara spp. (Epe, 

2009). Deze overgevoeligheid wordt veroorzaakt door een deletiemutatie in het ABCB1-gen dat 

codeert voor het P-glycoproteïne, een membraanpomp voor eiwitten, die een belangrijk onderdeel 

uitmaakt van de bloedhersenbarrière (Mealey et al., 2001). Erkens et al. (2009) toonden deze 

deletiemutatie aan bij Collies, Shelties, Australische Herders en Zwitserse Witte Herders in België. 

De cyclische octadepsipeptiden zijn een nieuwere klasse van anthelminthica en binnen deze 

klasse is emodepside op de markt gebracht (Epe, 2009). Het werkingsmechanisme van emodepside 

is gebaseerd op een intracellulaire stijging van de calcium- en diacylglycerolconcentratie ter hoogte 

van de motorische eindplaat. Door spiercontracties wordt de voedingsopname van de parasiet 

verstoord en dit resulteert in energietekort en sterfte (Reinemeyer et al., 2005). Emodepside is 

werkzaam tegen de L3 larven, L4 larven, onvolgroeide en volwassen stadia van T. canis en T. cati 

(Reinemeyer et al., 2005; Schaper et al., 2007; Altreuther et al., 2009a; Altreuther et al., 2009b). 

Emodepside is al werkzaam vanaf dag vijf na de infectie en is dus ook werkzaam tegen de 

migrerende larven van Toxocara spp. (Altreuther et al., 2009b). Katten worden met een spot-on 

behandeld met een dosis van minimaal 3 mg/kg (Reinemeyer et al., 2005; Schaper et al., 2007) en 

honden worden behandeld met een tablet met minimaal 1 mg/kg emodepside (Altreuther et al., 2009a; 

Altreuther et al., 2009b). Kittens moeten minimaal acht weken oud zijn voor ze worden behandeld met 

emodepside (Anoniem, 2009). De spot-on toediening bij katten zorgt voor een betere naleving van de 

behandeling door de eigenaar, net zoals bij selamectine en moxidectine (Schaper et al., 2007). 

Emodepside wordt toegediend in combinatie met praziquantel (Reinemeyer et al., 2005; Schaper et 

al., 2007; Altreuther et al., 2009a; Altreuther et al., 2009b; Anoniem, 2009).  

Er wordt in een aantal studies ook melding gemaakt van de producten piperazine en nitroscanaat. 

Piperazine wordt bij de hond en kat per os toegediend (Anoniem, 2009). Hoewel er na de toediening 

van 100 mg/kg piperazine een redelijke reductie is van het aantal volwassen wormen (Jacobs, 1987; 

Fisher et al., 1994) is piperazine niet werkzaam tegen larvale stadia van T. canis (Parsons, 1987; 

Fisher et al., 1993; Overgaauw, 1997) en is er ook geen noemenswaardige vermindering van de ei-

uitscheiding (Fisher et al., 1994). Nitroscanaat kan gebruikt worden bij honden vanaf 2,5 kg (Anoniem, 

2009). Een tablet van 50 mg/kg geeft een beperkte reductie van het aantal volwassen wormen, maar 

de werkzaamheid van nitroscanaat haalt het niet bij de nieuwere anthelminthica (Jacobs, 1987; 

Hopkins, 1991). Een overzicht van de gebruikte ontwormingsproducten in de Benelux voor hond en 

kat is weergegeven in bijlage I en bijlage II. 

2.3.3 Controle van de omgevingscontaminatie 
T. canis en T. cati hebben een grote ei-uitscheiding, waardoor zelfs lichte besmettingen voor een 

hoge contaminatiegraad van milieu zorgen (Barriga, 1991; Schnieder et al., 1996; Overgaauw, 1997; 

Payne-Johnson et al., 2000; Claerebout, 2008). Overgaauw (1997) vermeldt dat de prevalentie van 

Toxocara eieren in diverse openbare ruimten wereldwijd circa 10 tot 30% bedraagt. De 

omgevingscontaminatie is namelijk zeer hoog in onder andere parken, tuinen, zandbakken en 

speeltuinen (Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008; Rubinsky-Elefant et 

al., 2010). Er kan worden geprobeerd de omgevingscontaminatie te voorkomen door regelmatig te 

behandelen met anthelminthica (Overgaauw, 1997; Epe, 2009), maar in de praktijk blijkt het 
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toepassen van enkel deze maatregel onvoldoende te zijn. Naast de strategische behandelingen met 

anthelminthica zijn er nog een aantal mogelijkheden om de omgevingscontaminatie zo veel mogelijk 

te voorkomen. Het ongecontroleerd loslopen van honden en katten moet worden beperkt (Barriga, 

1988; Hendrix, 1995; Overgaauw, 1997; Epe, 2009), het willekeurig defeceren door dieren in 

openbare ruimten moet worden voorkomen (Barriga, 1991; Epe, 2009), de feces moet door eigenaren 

worden opgeruimd en weggegooid (Barriga, 1988; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Epe, 2009), de 

toegang van honden en katten tot openbare ruimten, met de nadruk op speeltuinen, moet worden 

verhinderd (Barriga, 1988; Overgaauw, 1997; Epe, 2009), zandbakken moeten worden afgedekt (Epe, 

2009) en het aanvreten van karkassen, de paratenische gastheren, moet worden voorkomen 

(Parsons, 1987; Hendrix, 1995; Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008). 

Het reduceren van de al aanwezige contaminatie door het vernietigen van de Toxocara eieren is 

zeer moeilijk omdat de eieren zeer resistent zijn aan allerlei invloeden met inbegrip van de meeste 

desinfectantia (Parsons, 1987; Barriga, 1991; Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Epe, 2009). De 

eieren zijn wel gevoelig aan temperaturen boven de 37°C (Parsons, 1987; Barriga, 1988; Barriga, 

1991; Overgaauw, 1997), uitdroging en direct zonlicht (Barriga, 1991). In openbare ruimten kan, naast 

de hierboven genoemde maatregelen, de aarde regelmatig los worden geharkt tot een diepte van 2,5 

tot 5 cm. De losse aarde bevordert de blootstelling van de eieren aan droogte en zonlicht (Barriga, 

1991). In kennels zorgt een cementen vloer voor meer directe blootstelling van de eieren aan zonlicht 

(Parsons, 1987; Claerebout, 2008). De feces moet daar minimaal één keer per week, het liefst 

dagelijks, worden verwijderd (Parsons, 1987; Overgaauw, 1997; Claerebout, 2008; Overgaauw en van 

Knapen, 2008; Epe, 2009). Bij het schoonmaken wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een 

stoomreiniger onder hoge druk (Claerebout, 2008; Epe, 2009). Er kan ook worden schoongemaakt 

met een commerciële 20% bleekoplossing om de plakkerige buitenste eiwitlaag van de eieren te 

verwijderen. De eieren worden hierdoor niet vernietigd, maar zijn wel gemakkelijker te verwijderen van 

moeilijker bereikbare plaatsen (Parsons, 1987; Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008). 

In catteries en andere huishoudens met katten moet overbevolking worden voorkomen (Hendrix, 

1995). De feces en bevuilde kattenbakkorrels moeten dagelijks worden verwijderd (Parsons, 1987; 

Claerebout, 2008) en de kattenbak moet regelmatig volledig worden schoongemaakt. Bij voorkeur 

gebeurt dit met kokend water (Claerebout, 2008), eventueel voorafgegaan door een 20% 

bleekoplossing. De kattenbak moet vervolgens goed drogen, bij voorkeur in direct zonlicht (Parsons, 

1987). Zowel bij T. canis als T. cati moeten de uitgedreven wormen in het braaksel of in de feces 

worden vernietigd (Parsons, 1987; Overgaauw en van Knapen, 2008). Ten slotte moeten eigenaren 

goed worden geïnformeerd over bovenstaande maatregelen en over het zoönotisch gevaar van 

Toxocara (Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). 

2.3.4 Alternatieve controlemethoden 
De onvolledige werkzaamheid van de anthelminthica tegen Toxocara en de hoge 

omgevingscontaminatie geeft aan dat er nood is aan nog effectievere controlemethoden. Één van de 

beste opties zou een vaccin tegen Toxocara zijn. Een vaccin geeft een langdurige bescherming en 

heeft een krachtigere werking dan een aanhoudende behandeling met anthelminthica (Barriga, 1991; 

Overgaauw, 1997). Bovendien zou de immuniteit tegen Toxocara sterker worden na een natuurlijke 
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infectie en is een vaccin, door de gelijktijdige toediening met andere vaccins, gemakkelijker voor een 

eigenaar (Barriga, 1988). Bij de ontwikkeling van een vaccin tegen T. canis in muizen verkreeg 

Barriga (1988) het beste resultaat met een vaccin gebaseerd op deels gezuiverde T. canis larven in 

combinatie met een hypopolysaccharide adjuvans. Abo-Shehada et al. (1991) zagen het meeste 

effect bij een vaccinatie met UV bestraalde geëmbryoneerde eieren van T. canis. Beide potentiële 

vaccinatiemethoden geven geen volledige bescherming en Barriga (1988) vermeldt dat voor een 

complete weerstand tegen (her)infecties met T. canis eerst de immunosuppressie die de parasiet 

veroorzaakt moet worden gecontroleerd. 

Reis et al. (2010) hebben de potentiële werkzaamheid van natuurlijke producten tegen T. canis 

larven onderzocht. Zij keken in met T. canis geïnfecteerde muizen naar de werkzaamheid van 

Nutridesintox®, een voedingssupplement met het doel een organisme te zuiveren van parasitaire 

toxines, en naar verschillende soorten extracten van Chenopodium ambrosioides L., waarvan de 

sappen in Midden- en Latijns-Amerika als wormmiddel werden gebruikt. De verschillende producten 

hadden in vivo geen invloed op de hoeveelheid larven of de antilichamen productie. Het hexaan 

extract van C. ambrosiodes L. gaf wel de impressie de ontstekingsreactie in de lever, veroorzaakt 

door T. canis, te verminderen. 

2.4 DISCUSSIE 

De diagnose van Toxocara is belangrijk opdat men vervolgens de geschikte controlemaatregelen 

kan nemen om op die manier de infecties bij dier en mens onder controle te krijgen. Geen enkele 

diagnostische methode is echter perfect om een Toxocara infectie aan te tonen. De sensitiviteit van de 

centrifugale flotatiemethode om een patente infectie aan te tonen is redelijk hoog, maar zelfs met een 

perfecte uitvoering bedraagt het aantal vals negatieven nog altijd 11% (Dryden et al., 2005). Een niet 

patente infectie wordt bovendien gemist met fecesonderzoek. Het stellen van een diagnose tijdens de 

prepatente periode is niet eenvoudig (Claerebout, 2008). De prepatente infecties kunnen wel worden 

aangetoond met ELISA, maar door de lage specificiteit leidt dit niet altijd tot een betrouwbare 

diagnose (Jacquier et al., 1991; Magnaval et al., 1991; Rubinsky-Elefant et al., 2010). 

Een efficiënte controle van T. canis en T. cati wordt alleen bereikt indien er een goede bestrijding is 

van de transmissie van larven, de patente infecties en de omgevingscontaminatie. In de praktijk levert 

dit echter de nodige problemen op. Slechts een deel van de op de markt gebrachte anthelminthica is 

werkzaam tegen de larvaire stadia, maar deze producten zijn ofwel niet geregistreerd voor gebruik 

tegen larvaire stadia ofwel niet geregistreerd voor gebruik bij drachtige teven en jonge pups (Anoniem, 

2011), terwijl de bestrijding van (hypobiotische) larvaire stadia essentieel is in het onderbreken van de 

cyclus van Toxocara. Naast de beperkte werkzaamheid van de courant gebruikte anthelminthica wordt 

de behandeling vaak niet goed opgevolgd door de eigenaar (Schaper et al., 2007). Eigenaren vinden 

de regelmatige behandelingen met anthelminthica vaak duur en vervelend (Barriga, 1988; Epe, 2009) 

en zijn zich niet bewust van de risico’s van het niet behandelen. Dierenartsen spelen hier een 

belangrijke rol, want zij hebben vaak de meeste kennis over zoönosen en zijn dus de meest geschikte 

bron van informatievoorziening (Overgaauw, 1997; Overgaauw en van Knapen, 2008; Epe, 2009). 

Een derde complicatie bij de bestrijding is de aanwezigheid van zwerfhonden en zwerfkatten (Barriga, 

1988; Overgaauw, 1997; Epe, 2009). Claerebout (2008) vermeldde dat in België en Nederland de 
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prevalentie van T. canis bij zwerf- en kennelhonden 15 tot 36% bedroeg. De prevalentie van T. cati bij 

zwerfkatten was 21 tot 65% (Claerebout (2008). Zelfs indien de behandeling van huisdieren goed 

wordt opgevolgd door eigenaren zorgen de zwerfdieren dus voor een aanzienlijke 

omgevingscontaminatie. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE I ONTWORMINGSPRODUCTEN HOND (ANTHELMINTHICA) IN DE BENELUX  

(NAAR ANONIEM, 2009) 

Werkzame stof 
 Rondworm  
Toediening* Beh.duur Min.lft. Kan. Toxocara Diversen 

Tegen Nematoden 
BENZIMIDAZOLEN 
Febantel / pyrantel / 
praziquantel T 1x 2,5 kg Vrij   

Febantel / pyrantel Sir 1x Geen Vrij   
Fenbendazol T + P 3 dgn Geen Vrij   
Flubendazol T + P 2 – 3 dgn Geen Vrij   
Mebendazol T 2 – 5 dgn Geen Vrij   
Oxfendazol Sir 3 dgn Geen Vrij   
Oxibendazol / 
niclosamide P 1x Geen Vrij   

TETRAHYDROPYRIMIDINES 
Oxantel / pyrantel / 
praziquantel T 1x 2 wkn 

of 1 kg UDA   

Pyrantel P 1x Geen Vrij  Alleen volwassen 
wormen 

AVERMECTINEN & MILBEMYCINEN 
Milbemycine / 
praziquantel T 1x 2 wkn Vrij   

Moxidectine / 
imidacloprid SO 1x 7 wkn UDA  Incl. L4 larven 

Toxocara 
Selamectine SO 1x 6 wkn UDA   
DEPSIPEPTIDEN 
Emodepside / 
praziquantel T 1x 12 wkn UDA  Incl. L3 en L4 

larven Toxocara 
DIVERSEN 

Piperazine T + Sir 1x Geen Vrij  Alleen volwassen 
wormen 

Tegen Cestoden 
Praziquantel T + Inj 1x Geen Vrij   
* Inj = Injectie, P = Pasta, Sir = Siroop, SO = Spot On, T = Tablet 
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BIJLAGE II ONTWORMINGSPRODUCTEN KAT (ANTHELMINTHICA) IN DE BENELUX 

 (NAAR ANONIEM, 2009) 

Werkzame stof 
 Rondworm  
Toediening* Beh.duur Min.lft. Kan. Toxocara Diversen 

Tegen Nematoden 
BENZIMIDAZOLEN 
Fenbendazol T + P 3 dgn Geen Vrij   
Fenbendazol / 
praziquantel T 2 dgn Geen Vrij   

Flubendazol T + P 2 – 3 dgn Geen Vrij   
Mebendazol T 2 – 5 dgn Geen Vrij   
Oxibendazol / 
niclosamide P 1x Geen Vrij   

TETRAHYDROPYRIMIDINES 

Pyrantel P 1x Geen Vrij  Alleen volwassen 
wormen 

Pyrantel / 
praziquantel T 1x Geen Vrij   

AVERMECTINEN & MILBEMYCINEN 
Milbemycine / 
praziquantel T 1x 6 wkn Vrij   

Moxidectine / 
imidacloprid SO 1x 9 wkn UDA  Incl. L4 larven 

Toxocara 
Selamectine SO 1x 6 wkn UDA   
DEPSIPEPTIDEN 
Emodepside / 
praziquantel SO 1x 8 wkn UDA  Incl. L3 en L4 larven 

Toxocara 
DIVERSEN 

Piperazine Sir 1x Geen Vrij  Alleen volwassen 
wormen 

Tegen Cestoden 
Praziquantel T + Inj 1x Geen Vrij   
* Inj = Injectie, P = Pasta, Sir = Siroop, SO = Spot On, T = Tablet 
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1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

1.1 LOGBOEK STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

12/07/2010 9.45 Kat: controle na plotselinge benauwdheid Vaccinatie niesziekte 

12/07/2010 10.10 Pup: vaccinatie Leptospirose en Parvo Één testikel nog niet 
ingedaald 

12/07/2010 10.35 Twee hondjes voor vaccinatie 

Één over 10 dagen 
gebitsbehandeling 
en controle op poliep 
in linkeroor 

12/07/2010 11.30 Rottweiler: operatie kruisbandruptuur  
 

12/07/2010 13.50 Hond: controle na afgescheurde nagel 
Ontsteking 
Meiboomklier 
linkeroog 

12/07/2010 14.10 Hond: controle na buikoperatie i.v.m. complicaties 
wondgenezing  

12/07/2010 14.50 Hond: castratie  
 

12/07/2010 15.20 Hond met jeuk Waarschijnlijk 
vlooienallergie 

12/07/2010 15.40 Kat: benauwdheid. Bij anamnese blijkt ook val uit 
raam 

Niks te zien op 
thoraxfoto’s 

12/07/2010 16.00 Kat: alleen liggen, niet eten en drinken. Bloed 
genomen, bloeddruk gemeten en nagels geknipt. 

Oude kat met 
nierprobleem en 
hoge bloeddruk 

12/07/2010 16.30 Kat met corneabeschadiging  
 

12/07/2010 Vanaf 
16.50 

Ophalen patiënten uit opname en e-mails 
beantwoorden e.d.  

13/07/2010 9.30 Chihuahua: vaccinatie voor vakantie  
 

13/07/2010 9.50 Hond: controle na ernstige abdominale klachten Vergrootte linker 
epididymis 

13/07/2010 10.10 Pup: gezondheidscontrole en vaccinatie  
 

13/07/2010 10.25 Hond: vaccinatie en chemische castratie  
 

13/07/2010 10.45 Hond met teken  
 

13/07/2010 11.10 Onderzoek aangereden kat in opname  
 

13/07/2010 11.40 Hond met ernstige huidklachten  
 

13/07/2010 12.10 Behandeling kaakfractuur door middel van een 
beugel bij kat (zie 13/07: 11.10 uur) 

 
 

 

Voor akkoord, 

 

De stagemeester 



Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

13/07/2010 12.40 Kat met bult op de rug Biopt genomen 

13/07/2010 13.45 Opvolging kat met ataxie  
 

13/07/2010 14.10 Hond met jeukende plek op achterhand  
 

13/07/2010 14.30 Hond met dikke darm diarree  
 

13/07/2010 14.55 Kat met gezwollen onderlip 
Afspraak op 16/07 
voor 
gebitsbehandeling 

13/07/2010 15.20 Hond die mankt RX 

13/07/2010 15.40 Hond: diarree aansluitend op antibioticakuur  
 

13/07/2010 16.10 Hond: controle na huidklachten  
 

13/07/2010 16.40 Bespreking foto’s van 13/07: 15.20 uur  
 

14/07/2010 9.45 Hond: hechtingen verwijderen  
 

14/07/2010 10.00 Hond: oorklachten  
 

14/07/2010 10.30 
Overleg met eigenaren van hond i.v.m. 
herniaoperatie en te volgen behandeling na de 
operatie 

 

14/07/2010 11.10 Hond: twee bulten weghalen Bulten opgestuurd 
voor onderzoek 

14/07/2010 12.00 Hond: kale plekken (geen typisch huidprobleem: 
oren lijken ‘aangevreten’) Slecht gebit 

14/07/2010 12.50 Hond: afvallen in afgelopen jaar, braken en 
stoppen met drinken 

Oude hond; 
bloedonderzoek 

14/07/2010 14.10 Hond: hot spot  
 

14/07/2010 14.40 Hond: vaccinatie  
 

14/07/2010 15.05 Hond: monitoring [cortisol] en overleg met 
eigenaar  

14/07/2010 15.40 Hond: zwarte plekken tussen scrotum en dijen Gistinfectie 

14/07/2010 16.30 Hond: controle na knieoperatie (operatie op 12/07: 
11.30 uur)  

15/07/2010 10.45 Kat: cystocentese onder echografische 
begeleiding  

15/07/2010 11.10 Hond: voortdurend braken 
Vermoedelijk 
passagestoornis: 
echografie 

15/07/2010 11.40 Echografie van bovenstaande hond (vermoedelijk 
maagtumor) 

Overleg met 
eigenaar 

 

Voor akkoord, 

 

De stagemeester  
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

15/07/2010 12.25 Kiezen trekken bij kat met telkens terugkerende 
stomatitis  

15/07/2010 13.45 Hond: veel hijgen, ook ’s nachts 

Gecombineerd met 
andere symptomen 
vermoeden van 
Cushing 

15/07/2010 14.10 Hond: wondbehandeling  
 

15/07/2010 14.30 Pup: gezondheidscontrole en vaccinatie  
 

15/07/2010 14.40 Hond: cystitis  
 

15/07/2010 14.55 Hond: neurologische symptomen RX van de nek 

15/07/2010 15.30 Hond: controle i.v.m. ernstige huidklachten  
 

15/07/2010 16.00 Bespreking foto’s van 15/07: 14.55 uur met 
eigenaar  

15/07/2010 16.20 Hond: wondcontrole  Zie ook 12/07: 14.10 
uur 

15/07/2010 16.40 Hond: hot spot  
 

15/07/2010 17.00 Katten uit opname opgehaald en binnen gebracht  
 

16/07/2010 9.40 Kat: controle i.v.m. eosinofiel granuloom  
 

16/07/2010 9.50 Cairnterriër pups: screening voor portosystemische 
shunts 

Ammoniakbepaling in 
bloed 

16/07/2010 10.20 Katten in opname: bloed prikken, wondverzorging 
etc.  

16/07/2010 10.50 Hond: vaccinatie  
 

16/07/2010 11.00 Kat in opname: wondbehandeling  
 

16/07/2010 11.40 Kat in opname: gebitsbehandeling Zie ook 13/07: 14.55 
uur 

16/07/2010 12.25 Kat: vaccinatie  
 

16/07/2010 13.40 Twee honden: vaccinatie en chippen  
 

31/08/2010 9.30 Konijn: abces op kaakgewricht Geëuthanaseerd 

31/08/2010 10.10 Kat: gezondheidscontrole, kat is aan komen lopen 
bij nieuwe eigenaar 

Behandeling van 
oormijt 

31/08/2010 10.20 Kat: vaccinatie  
 

31/08/2010 10.30 Hond: diarree en moeilijk opstaan Dikke darm diarree 

31/08/2010 10.45 Hond: sterilisatie  
 

 

Voor akkoord, 

 

De stagemeester 
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

31/08/2010 12.15 Hond: kreupel links voor en al langere tijd ‘down’ 
volgens eigenaar 

Radiografie nek en 
bloedonderzoek 

31/08/2010 13.30 Pup: gezondheidscontrole en vaccinatie  
 

31/08/2010 13.45 Hond (11 jaar): preventief bloedonderzoek en 
controle voor anesthesie voor gebitsbehandeling   

31/08/2010 14.05 Bespreken RX van 31/08: 12.15 uur met eigenaar 
Laatste wervels 
onduidelijk, dus nog 
een RX gemaakt 

31/08/2010 14.15 Maken van tweede RX en bespreken met eigenaar  
 

31/08/2010 15.00 Hond: recidiverende oorontsteking en veel hijgen 
Kat: vaccinatie 

Zie ook 15/07: 
13.45 uur  

31/08/2010 15.45 Hond met huidklachten Vermoedelijk 
gistinfectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

De stagemeester 

4 
 



1.2 CASUÏSTIEK GEZELSCHAPSDIEREN 

1.2.1 Anamnese  
Een bobtail, mannelijk en ongecastreerd van zes jaar oud, kwam in de praktijk met jeukklachten. 

De eigenaresse vermeldde dat de hond veel beet aan zijn rug en op het kruis en dat zij tevens één vlo 

had gevonden op de hond. De hond was ondertussen behandeld met Advantage®, een spot-on 

geneesmiddel met de actieve stof imidacloprid voor de preventie en behandeling van vlooien (1). De 

hond was verder niet ziek. 

1.2.2 Klinisch onderzoek 
De hond maakte een alerte indruk op de behandeltafel en bevestigde hiermee het verhaal van de 

eigenaresse dat hij verder niet ziek was. De hond vertoonde geen afwijkende waarden op het 

algemeen klinisch onderzoek. De hartfrequentie, ademhalingsfrequentie en lichaamstemperatuur 

waren normaal. De voelbare lymfeknopen hadden een normale grootte en de mucosae waren roze. 

Bij het onderzoeken van de jeukende plekken bleek dat de hond de huid dorsaal op de achterhand 

kapot had gebeten. De huid was beschadigd en er waren korstachtige letsels te zien caudaal op de 

rug. 

1.2.3 Probleemlijst 
De probleemlijst bestond uit: 

- Pruritis  

- Korsten op dorsocaudale achterhand  

1.2.4 Differentiaal diagnose 
Er moest een onderscheid worden gemaakt tussen meerdere dermatologische aandoeningen. De 

differentiaal diagnose voor pruritis en letsels op de dorsocaudale achterhand bestond uit een aantal 

allergische en infectieuze huidaandoeningen. Onder de allergische huidaandoeningen waren 

vlooienallergie dermatitis, atopische dermatitis en voedselallergie (2, 3) van belang. Bij de infectieuze 

huidaandoeningen konden bacteriële folliculitis, schurft of demodicose (2, 3) een rol spelen. 

Vlooienallergie dermatitis is een combinatie van een type I en een type IV 

overgevoeligheidsreactie. De reactie op vlooien(speeksel) varieert van af en toe krabben tot een 

uitgebreide overgevoeligheidsreactie (2). De pruritis kan zich verspreiden over het hele lichaam en er 

worden typisch korstachtige letsels gezien op het caudale deel van de rug, de staartbasis en aan de 

caudale en mediale zijde van de dijen. Door het krabben, bijten en likken aan de huid ontstaan vaak 

secundaire huidsletsels. Er ontstaan meestal geen symptomen bij honden jonger dan zes maanden 

tot één jaar (2, 3). Deze aandoening was een goede mogelijkheid bij deze bobtail. 

Atopische dermatitis is een type I overgevoeligheidsreactie en veroorzaakt erge pruritis. Door 

zelfmutilatie kunnen secundaire huidletsels ontstaan. Atopische dermatitis ontstaat echter vaak bij 

honden tussen de zes maanden en drie jaar (2) en de bobtail op de behandeltafel was zes jaar oud. 

Bovendien is de meest frequente lokalisatie van huidletsels bij atopische dermatitis anders dan bij 

5 
 



deze bobtail. Huidletsels bij atopische dermatitis worden het vaakst gezien op de voeten, de kop, de 

oren, de voorpoten, in de oksels en op het abdomen (2).  

Bij voedselallergie kan de distributie van de huidletsels en de pruritis sterk verschillen per dier. Er 

kan een gelijkaardig distributiepatroon optreden als bij vlooienallergie dermatitis of atopische 

dermatitis. Voedselallergie kan optreden bij honden van twee maanden tot veertien jaar, maar de 

meeste voedselallergieën worden gemeld bij honden tot twaalf maanden (2). Voedselallergie was bij 

deze bobtail minder waarschijnlijk omdat hij al zes jaar was. Bovendien komt voedselallergie bij 

honden veel minder vaak voor dan atopische dermatitis (2). 

Bacteriële folliculitis is een veel voorkomende aandoening bij honden. Pruritis kan mild of hevig 

aanwezig zijn. Er zijn vaak plekken met alopecie, papels, pustels, collarettes en sereuze korsten op 

het hoofd en de romp (2). De lokalisatie van de letsels maakten deze differentiaal diagnose minder 

waarschijnlijk. Bacteriële folliculitis kan ook als secundaire infectie optreden bij vlooienallergie 

dermatitis (3). 

Schurft wordt bij de hond veroorzaakt door Sarcoptes scabiei var canis en wordt, indien het niet om 

een asymptomatische drager gaat, gekenmerkt door intense pruritis. De primair ontstane papels 

evolueren tot dikke korstachtige letsels door zelftrauma. De letsels starten vaak op het ventrale 

abdomen, de borst, de oren, de ellebogen en de poten (2). Vanwege de genoemde lokalisaties van de 

letsels en de afwezigheid van dikke korsten was het minder waarschijnlijk dat de bobtail schurft had. 

Schurft is bovendien ook voor mensen zeer besmettelijk en in de anamnese gaf de eigenaresse niet 

aan zelf ook last te hebben van jeuk. 

Lokale demodicose komt vooral voor bij honden jonger dan twee jaar en symptomen verdwijnen 

vaak spontaan (2). Er is weinig tot geen pruritis en het is dus onwaarschijnlijk dat de bobtail last had 

van lokale demodicose. Een deel van de lokale vormen van demodicose evolueert tot een 

gegeneraliseerde demodicose. Dit is een ernstige ziekte waarbij vaak secundaire bacteriële infecties 

optreden. De honden hebben vaak ook last van pododermatitis en soms evolueert de aandoening tot 

een systemische ziekte met lymfadenopathie, koorts en lethargie (2). De bobtail had echter geen last 

van zijn poten en maakte op het algemeen klinisch onderzoek een gezonde, alerte indruk. 

Bovenstaande lijst kan, voor academische doeleinden, nog verder uitgebreid worden met andere 

ectoparasieten en trauma. De anamnese en de letsels geven echter geen aanleiding om dit ook te 

doen. De hierboven besproken differentiaal diagnose geeft al genoeg informatie om tot een 

waarschijnlijkheidsdiagnose van vlooienallergie dermatitis te komen. Er moet hierbij niet worden 

vergeten dat er ook meerdere dermatologische aandoeningen tegelijk aanwezig kunnen zijn. 

1.2.5 Diagnose 
Zoals hierboven vermeld was een waarschijnlijkheidsdiagnose van vlooienallergie dermatitis 

gesteld. De erge pruritis, de lokalisatie van de jeukende plekken en het feit dat de eigenaresse een vlo 

heeft gezien op de hond waren de eerste redenen om aan deze aandoening te denken. Daarnaast 

had de hond de goede leeftijd en bovendien is de prevalentie van vlooienallergie dermatitis het hoogst 

in de zomer (2). Bij het kammen met een vlooienkam is geen vlo gevonden, maar dit was te 

verwachten aangezien de hond kort daarvoor met Advantage® was behandeld. Eventueel had de 

dierenarts een intradermale huidtest met een extract van vlooienantigeen kunnen doen. De test zou 
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dan echter na 20 minuten en na 48 uur moeten worden afgelezen en de eigenaresse zou dus na twee 

dagen opnieuw langs moeten komen. Bovendien wordt de betrouwbaarheid van de intradermale 

huidtest betwist (3). Er werd hier gekozen voor een behandeling van de jeukende plekken 

gecombineerd met een goede vlooienbestrijding. 

1.2.6 Behandeling 
De jeukende plekken werden lokaal behandeld in de praktijk. De haren rondom de jeukende plekken 

werden weggeschoren en de plekken werden gewassen en ontsmet met Betadine® (povidonjodium). 

Verder kreeg de hond een injectie met Moderin® LA 20 mg/ml. Moderin® bevat 

methylprednisolonacetaat, een corticosteroïde stof gebruikt om de pruritis te onderdrukken en de 

ontstekingsreactie te remmen (1). De eigenaresse kreeg een antibioticakuur mee voor de hond om 

een secundaire bacteriële infectie van de huid te voorkomen. De antibioticakuur bestond uit 40 

Cefaral® 500 mg tabletten, waarvan de eigenaresse twee maal daags twee tabletten aan de hond 

moest geven. Cefaral® bevat cefalexine als actief bestanddeel, dit is een cefalosporine met een goede 

werking tegen grampositieve en enkele gramnegatieve bacteriën (1). Ten slotte werd de eigenaresse 

geadviseerd om door te gaan met de vlooienbestrijding en daarbij ook een behandeling van de 

omgeving in te stellen.  

1.2.7 Referenties 
1. Anoniem (2010). Fidin - Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland: 

Repertorium. Internetreferentie: http://repertoriumonline.fidin.nl/search.html (geconsulteerd op 26 

augustus 2010) 

2. Anoniem (2005). Intugementary System. In: Kahn, C. M. (edit). Merck Veterinary Manual, 9e 

editie. Merck & Co., Inc., White House Station, N.J., U.S.A., p. 686-689, 694-697, 710-715, 746-

749. 

3. Laffort-Dassot, C. (2009). Flea allergy in dogs: clinical signs and diagnosis. The European 

Journal of Companion Animal Practice 19 (3), 242-248. 
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1.3 ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANGEMENT PRAKTIJK GEZELSCHAPSDIEREN 

De gezelschapsdierenpraktijk waar ik stage heb gelopen is een groepspraktijk. Deze praktijk is een 

besloten vennootschap (bv) die is ondergebracht in een holding, een moedermaatschappij. Er zijn in 

totaal vier groepspraktijken opgenomen in deze holding, maar ik heb slechts in één van de praktijken 

stage gelopen. Deze praktijk was onder leiding van de dierenarts die de holding heeft opgericht. Hij is 

nu veterinair directeur van de holding en heeft de dagelijkse leiding van de praktijk overgedragen aan 

een collega. In de overige drie praktijken is ook een dierenarts aangewezen die verantwoordelijk is 

voor de dagelijkse leiding in de desbetreffende praktijk. Het is de bedoeling om in de toekomst verder 

uit te breiden. Op dit moment wordt voor één van de andere praktijken een nieuw pand gebouwd en 

de veterinair directeur hoopt meer gezelschapsdierenpraktijken over te kunnen nemen en in de 

holding onder te brengen. 

In de gezelschapsdierenpraktijk waar ik stage heb gelopen, werken twee dierenartsen, drie 

paraveterinaire dierenartsassistenten (paraveterinairen) en één administratieve medewerker. De 

dierenartsen werken beide drie tot vier dagen in de week, waarbij één dierenarts een werkweek heeft 

van circa 36 uur en de ander een werkweek van circa 24 uur. Voor de nacht- en weekenddiensten 

wordt samengewerkt met praktijken in de omgeving, zodat de werklast verdeeld wordt over meerdere 

dierenartsen. De paraveterinairen hebben uitgebreide verantwoordelijkheden. Zij staan aan de balie 

en hebben het eerste contact met de klanten. Ze maken afspraken met klanten, verkopen 

verschillende producten, waaronder ontwormings- en antivlooienmiddelen, maar geven daarnaast ook 

adviezen over diergeneesmiddelen en het gebruik daarvan, de verzorging van gezelschapdieren en 

de voeding van gezelschapsdieren. Naast de werkzaamheden aan de balie zijn de paraveterinairen 

verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren in de opname en assisteren zij de dierenarts bij het 

spreekuur en tijdens operaties. Tevens verrichten zij diverse diagnostische handelingen, zoals het 

maken van radiografische opnamen en het uitvoeren van verschillende laboratoriumwerkzaamheden. 

Ten slotte zijn de paraveterinairen verantwoordelijk voor bestelling van de diergeneesmiddelen en het 

controleren van de aanwezige voorraad in de praktijk. De financiële administratie, het cliënt 

management en het opstellen van de weekroosters valt onder de verantwoordelijkheid van de 

administratieve medewerker. 

De dierenartsenpraktijk geeft de klanten extra informatie over hun huisdieren en over de 

verschillende vestigingen door middel van een website. Er zijn aparte informatiepagina’s over honden, 

katten, konijnen, knaagdieren, fretten, vogels en bijzondere dieren. Daarnaast is er op de website een 

bibliotheek te vinden met onder andere artikelen over aanschaf, verzorging, gezondheid en gedrag 

van de verschillende diersoorten, geschreven door de dierenartsen die werkzaam zijn bij de holding. 

Op de website is ook te vinden welke aparte diensten aangeboden worden door de 

dierenartsenpraktijken. Voor de honden is er een puppy consultatieprogramma in één van de 

vestigingen en wordt er preventieve zorg aangeboden voor senioren waarbij oudere honden 

gecontroleerd worden op de meest voorkomende ziekten. Kittens ondergaan een standaard 

gezondheidscontrole en bij katten vanaf elf jaar wordt jaarlijks een preventief bloedonderzoek gedaan. 

Naast de informatie op de website zijn de dierenartsen bezig met hand-outs te ontwikkelen om mee te 

geven aan klanten. In de periode dat ik stage liep was de eerste hand-out net gedrukt. Deze ging over 
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gebitsverzorging en –controle en gaf informatie over wat de dierenartsen precies doen bij een 

gebitsbehandeling en welke maatregelen eigenaren kunnen nemen om te voorkomen dat hun huisdier 

na één jaar opnieuw onder anesthesie moet voor een gebitsbehandeling. 

De praktijk waar ik stage liep werkt niet met spreekuren maar enkel op afspraak. Er wordt een 

bepaald tijdsblok voor klanten ingepland en hierdoor hebben eigenaren voldoende tijd om rustig hun 

verhaal te vertellen. De wachtkamer is verder zo ingericht dat, indien klanten wel langer moeten 

wachten, ze genoeg ruimte hebben en eventueel iets kunnen lezen of drinken. Er zijn, zoals in veel 

praktijken, geen aparte ruimtes voor katten en honden in de wachtkamer of in de opname. Vooral de 

katten zijn daardoor soms al erg onrustig tegen de tijd dat ze in de spreekkamer komen. Normaal 

gezien is er, met betrekking tot het helpen van klanten, een duidelijke taakverdeling tussen de 

dierenartsen en de paraveterinairen. Op het moment dat ik stage liep had de praktijk echter wel te 

kampen met een personeelstekort, waardoor er onduidelijk gecommuniceerd werd en er soms toch 

iets mis ging ondanks de duidelijke taakverdeling.  
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2. STAGE GROTE HUISDIEREN 

2.1 LOGBOEK GROTE HUISDIEREN 

 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

07/02/2011 8.00 Stalronde  
 

07/02/2011 10.30 Wassen paard  
 

07/02/2011 11.00 Endoscopie voor cornage  
 

07/02/2011 11.15 RX paard (benen, hals en rug)  
 

07/02/2011 12.00 Echo pezen achterbeen paard  
 

07/02/2011 13.30 Oogonderzoek paard  
 

07/02/2011 15.15 Arthroscopie sprongen paard  
 

07/02/2011 17.30 Verband vervangen paard  
 

08/02/2011 8.00 Stalronde  
 

08/02/2011 9.30 Echo paard met bursitis t.h.v. de sprong 
Bursitis van 
slijmbeurs onder 
oppervlakkige buiger 

08/02/2011 10.10 Klinisch onderzoek, echo en bloedonderzoek 
paard met problemen aan achterbenen 

Langere geschie-
denis en mogelijk 
algemeen probleem 

08/02/2011 10.45 Echo paard met peroneusruptuur in november, nu 
ontsnapt en weer kreupel Heling verloopt goed 

08/02/2011 11.30 Stappen met paard met koliek  
 

08/02/2011 13.30 Shetlander met hoefzweer  
 

08/02/2011 14.00 Echobegeleide verdoving bursa bicipitis Paard links voor 
zeer kreupel 

08/02/2011 14.30 Bronchoscopie paard  
 

08/02/2011 15.00 Stappen paard met koliek  
 

08/02/2011 16.15 RX hoofd, schouder en elleboog paard  
 

08/02/2011 17,15 RX knie en sprong paard  
 

09/02/2011 8.00 Stalronde  
 

09/02/2011 9.00 Arthroscopie sprong paard  
 

 

Voor akkoord, 

 

De stagemeester 
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

09/02/2011 10.15 Operatie zaadstrengfistel paard  
 

09/02/2011 11.15 Onderzoek paard dat links voor kreupel is  
 

09/02/2011 13.50 Operatie geit: rumenotomie  
 

09/02/2011 16.15 Stappen paard met koliek  
 

10/02/2011 8.00 Stalronde  
 

10/02/2011 9.00 Operatie kalf met navelontsteking  
 

10/02/2011 12.00 Stappen paard met koliek  
 

10/02/2011 13.20 Operatie paard met kaakfractuur  
 

10/02/2011 14.10 Staande tenotomie mediale patellaband paard Mesje brak af, dus 
paard op tafel 

10/02/2011 15.00 Mankheidsonderzoek paard  
 

10/02/2011 15.45 Stappen paard met koliek  
 

10/02/2011 16.00 Vervolg mankheidsonderzoek: echo  
 

10/02/2011 17.00 Stappen met koliekpaarden  
 

10/02/2011 17.20 Echo paard met fractuur tuberculum 
supraglenoidale  

11/02/2011 8.00 Stalronde  
 

11/02/2011 9.00 Stappen met koliekpaard  
 

11/02/2011 9.30 Wassen Shetlander met jeuk  
 

11/02/2011 10.15 Mankheidsonderzoek paard  
 

11/02/2011 11.00 Mankheidsonderzoek paard  
 

11/02/2011 11.30 Stappen paard met koliek  
 

11/02/2011 13.45 Tecar, longeren en wassen paard  
 

11/02/2011 15.00 Stappen paard met koliek  
 

11/02/2011 16.00 Mankheidsonderzoek paard  
 

11/02/2011 16.15 RX paard met spat  
 

11/02/2011 16.30 Inspuiten en wassen paard met spat  
 

 

Voor akkoord, 

 

De stagemeester  
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

11/02/2011 17.00 Stappen paard met zaadstrengfistel  
 

11/02/2011 17.45 Poetsen paarden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

De stagemeester 
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2.2 CASUÏSTIEK GROTE HUISDIEREN 

2.2.1 Anamnese  
Een geit, mannelijk gecastreerd, van bijna twee jaar werd ’s avonds in de praktijk aangeboden met 

de klachten dat hij sinds anderhalve dag niet fit was, verstopt leek te zitten en een te volle buik leek te 

hebben. Bij aankomst in de praktijk was de geit iets fitter volgens de eigenaresse. De geit werd als 

huisgeit gehouden en had grote emotionele waarde voor de eigenaresse. 

2.2.2 Klinisch onderzoek 
Bij aankomst in de praktijk was de geit wat suf. De temperatuur was 38,8 °C, de pols was normaal 

en er was milde tachypnee. De geit leek pijnlijk te zijn in de abdominale regio. Er werden verder geen 

afwijkingen gevonden op het algemeen klinisch onderzoek. Er werd besloten de geit op te nemen voor 

observatie en de volgende dag eventuele aanvullende onderzoeken uit te voeren. De geit kreeg ook 

een injectie Neopen®, een geneesmiddel met de actieve stoffen procaïnepenicilline en neomycine ter 

preventie van bacteriële infecties (1). De volgende dag was de temperatuur nog steeds 38,8 °C. De 

geit had ’s nachts gedronken en geplast, maar had geen eetlust.  

2.2.3 Probleemlijst 
De probleemlijst bestond uit: 

- Abdominale pijn 

- Anorexie  

- Suf 

- Milde tachypnee 

- Abdominale distentie volgens de eigenaresse, maar op het klinisch onderzoek was dit niet 

duidelijk zichtbaar. 

2.2.4 Differentiaal diagnose 
Er is een uitgebreide differentiaal diagnose voor abdominale pijn waarin onder andere een vreemd 

voorwerp (2), peritonitis (3), intussusceptie van de darm, een torsie van het cecum (2, 3), een partiële 

torsie van het mesenterium (3, 4) en obstructieve urolithiasis (3, 4) kunnen worden vermeld. 

Een vreemd voorwerp kan gelokaliseerd zijn in de voormagen, maag of darm. Ter hoogte van de 

voormagen of de maag kan een vreemd voorwerp lethargie, verminderde eetlust, gewichtsverlies en 

een verminderde mestproductie veroorzaken. Een vreemd voorwerp in de dunne of dikke darm 

veroorzaakt abdominale pijn, gevolgd door decubitus en gedaald bewustzijn. Het dier kan daarbij ook 

oplopen en stoppen met de productie van mest (2). Een vreemd voorwerp was mogelijk bij deze geit. 

Er werd in de anamnese geen melding gemaakt van de opname van een vreemd voorwerp, maar de 

symptomen – abdominale pijn, anorexie en suf – gaven een indicatie in die richting en aangezien de 

geit in huis woonde was de opname van een vreemd voorwerp niet onwaarschijnlijk. 

In het geval van peritonitis kan er abdominale pijn, ileus, abdominale distentie en koorts ontstaan 

(3), maar het symptomenbeeld is zeer variabel. Het stadium van de peritonitis, acuut of chronisch, en 
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de oorzaak, infectieus of niet infectieus, zorgen voor deze variatie (4). Door de verschillen in het 

klinisch beeld kon peritonitis in dit stadium van het onderzoek niet worden uitgesloten.  

Intussusceptie treedt vooral op ter hoogte van het jejunum. De dieren hebben abdominale pijn, 

vertonen anorexie en zijn lethargisch (2). De symptomen kwamen overeen met de symptomen die de 

geit vertoonde, maar invaginatie van de darm komt zelden voor bij geiten en komt meer voor bij jonge 

geiten dan bij volwassen geiten (3). Dit maakte deze differentiaal diagnose onwaarschijnlijker, maar 

zeker niet onmogelijk. 

Bij een torsie van het cecum kan plots abdominale pijn ontstaan. De pijn is afhankelijk van de 

graad van torsie van het cecum, maar is meestal matig (5). De rechter hongergroeve is caudaal 

opgezet en bij auscultatie zijn er caudo-dorsaal pinggeluiden te horen (4). Cecale torsie komt echter 

slechts sporadisch voor bij jonge geiten (3). De leeftijd van de geit, de onzekerheid over het opgezette 

abdomen en de afwezigheid van pinggeluiden maakten een cecale torsie minder waarschijnlijk. 

Een partiële torsie van het mesenterium komt ook zeldzaam voor bij jonge geiten (3) en wordt 

gekenmerkt door abdominale pijn en meteorisme (4). Deze differentiaal diagnose was, vanwege de 

leeftijd en de vermoedelijke afwezigheid van meteorisme ook minder waarschijnlijk. 

Bij mannelijke geiten kan een obstructieve urolithiasis optreden. Dit komt veel voor en is een 

belangrijke oorzaak voor abdominale pijn bij de geit (3). De geit voldeed aan het signalement voor 

deze aandoening, maar er werd in de anamnese niet vermeld dat de geit herhaaldelijk probeerde te 

urineren en de geit had ook geürineerd tijdens de observatieperiode, waardoor obstructieve 

urolithiasis zeer onwaarschijnlijk tot onmogelijk werd. 

2.2.5 Diagnose 
Er is in overleg met de eigenaresse besloten een CT-scan te maken. Zij wou absoluut geen risico 

nemen en was bereid direct een scan te laten maken. In de gemiddelde eerstelijnspraktijk is dit echter 

niet mogelijk en zeker geen eerste keuze. Daar kan men het beste kiezen voor echografie, een 

goedkopere methode waarmee de kans op het stellen van een (waarschijnlijkheids)diagnose ook 

groot is. Echografie is een belangrijk hulpmiddel voor de diagnose van een vreemd voorwerp in het 

abdomen (2), peritonitis, cecale torsie, partiële mesenteriale torsie en urolithiasis (4). Voor de 

diagnose van intussusceptie is een exploratieve laparotomie nodig (2), waarbij ook de diagnose van 

peritonitis kan worden bevestigd. Een ander belangrijk hulpmiddel voor de differentiaal diagnose van 

een peritonitis is de buikpunctie. Met een buikpunctie kan men een peritonitis bevestigen of uitsluiten 

en een indicatie krijgen over het soort peritonitis en de oorzaak (4). Echografie, een buikpunctie en 

exploratieve laparotomie zijn meer voor de hand liggende diagnostische methoden in de 

eerstelijnspraktijk.  

In deze praktijk hadden ze echter de beschikking over een CT-toestel en de eigenaresse van de 

geit wou hier graag gebruik van maken. Op de CT-scan leek de pens erg vol te zitten en waren er 

verschillende abnormale densiteiten zichtbaar die het vermoeden gaven van een vreemd voorwerp. 

De dierenarts vermoedde dat het om stukken plastic ging en er werd besloten een rumenotomie uit te 

voeren. 
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2.2.6 Behandeling 
De geit werd chirurgisch behandeld. Aan de linkerkant werd een celiotomie en een rumenotomie 

uitgevoerd. Na het openen van de buikholte leek de pens vergroot, maar de dierenartsen vonden dit 

moeilijk te beoordelen omdat ze niet genoeg ervaring hadden met chirurgie bij geiten. Er waren geen 

abnormaliteiten te zien aan het peritoneum of de andere zichtbare abdominale organen. Na deze 

eerste inspectie werd de pens geopend. De opening in de pens werd met peritoneumklemmen zo ver 

mogelijk open gehouden en de pens werd met veel vochtige gaasjes zo goed mogelijk afgescheiden 

van de buikholte om contaminatie te voorkomen. Na de opening van de pens viel op dat de pens erg 

gevuld was. Er werd besloten de pens leeg te maken om op zoek te gaan naar het vermoedelijke 

vreemde voorwerp dat op de CT-scan zichtbaar was. Bij het ledigen viel op dat er weinig langvezelig 

materiaal in de pens aanwezig was. De dierenartsen hebben de pens uiteindelijk volledig leeg 

gemaakt, maar er werd geen vreemd voorwerp aangetroffen. Voor de operatie was één van de 

dierenartsen langs het slachthuis gereden om daar pensinhoud te halen en er is besloten de pens van 

de geit met dit materiaal te vullen in plaats van met zijn eigen pensinhoud omdat daar zo weinig lange 

vezels in zaten. Nadat de pens voldoende was opgevuld werd deze gesloten, gevolgd door hechting 

van de buikspieren en de huid. 

De geit werd in de 24 uren na de operatie steeds alerter en voelde zich zichtbaar beter. De dag na 

de operatie is de geit naar huis gegaan. Het uiteindelijke resultaat is onbekend en er is ook geen 

definitieve diagnose gesteld. De combinatie van de symptomen, het tekort aan lange vezels in de 

pens en de eventuele pensovervulling doen vermoeden dat er sprake was van milde indigestie, 

misschien veroorzaakt door een tekort aan ruwvoeder. Dit herstelt normaal gezien spontaan binnen 

enkele dagen overeenkomend met de periode van het begin van de klachten tot de dag na de 

operatie. 

2.2.7 Referenties 
1. Anoniem (2011). Fidin – Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland: 

Repertorium. Internetreferentie: http://repertoriumonline.fidin.nl/search.html (geconsulteerd op 2 

mei 2011) 

2. Anderson, D.E. (2008). Surgical Diseases of the Small Intestine. Veterinary Clinics of North 

America: Food Animal Practice 24, 383-401 

3. Smith, M.C., Sherman, D.M. (2009). Digestive System. In: Smith, M.C., Sherman, D.M. Goat 

Medicine, 2e editie. Wiley-Blackwell, Ames, Iowa, U.S.A. , p. 390-391 

4. Deprez, P., van Loon, G. (2010). Inwendige ziekten van de grote huisdieren. Cursus Faculteit 

Diergeneeskunde, Gent, p. 47, 147-148, 153, 167-168 

5. Anoniem (2005). Digestive System. In: Kahn, C. M. (edit). Merck Veterinary Manual, 9e editie. 

Merck & Co., Inc., White House Station, N.J., U.S.A., p. 219. 
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2.3 ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGMENT PRAKTIJK GROTE HUISDIEREN 

Het is een gecombineerde praktijk voor paarden, landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. De 

afdeling gezelschapsdieren is verspreid over zes vestigingen. Er werken in totaal achttien 

dierenartsen: zes paardendierenartsen, vijf dierenartsen voor landbouwhuisdieren en zeven voor 

gezelschapsdieren. Ik heb zelf voornamelijk stage gelopen op de afdeling paarden. Naast de 

dierenartsen zijn er 29 andere mensen werkzaam in de praktijk. Er werken elf paraveterinaire 

dierenartsassistenten (paraveterinairen) op de afdeling paarden, twaalf paraveterinairen op de 

afdeling gezelschapsdieren, één paraveterinair op de afdeling landbouwhuisdieren die ook wordt 

ingezet als allround assistente, één hoefsmid, één röntgenlaborant op de afdeling paarden, één 

stalmeester, één dierenfysiotherapeut en één administratief medewerker.  

’s Ochtends wordt in de paardenkliniek begonnen met een stalronde waarbij een dierenarts en een 

paraveterinair samen de gehospitaliseerde patiënten nakijken en behandelen. Soms wordt er enkel 

medicatie toegediend en als het nodig is worden de paarden naar de opvoelbox gebracht voor rectaal 

onderzoek. Na deze stalronde hebben de dierenartsen de rest van de dag afspraken en worden de 

paraveterinairen verdeeld over de verschillende diensten. De paardendierenartsen hebben zich elk 

gespecialiseerd in een bepaald onderdeel, zoals orthopedie, chirurgie, gynaecologie of medische 

beeldvorming. Volgens een dagrooster werken er meestal twee paraveterinairen achter de balie, 

assisteert één paraveterinair de röntgenlaborant, werkt één paraveterinair in de operatiekamer, staan 

er twee paraveterinairen op scintigrafie en werken er meerdere paraveterinairen in de polikliniek of 

daar waar het nodig is. De nacht- en weekenddiensten worden binnen de praktijk geregeld. Bij de 

paarden is er elke nacht één dierenarts van dienst en in het weekend zijn twee dierenartsen van 

dienst en werken op zaterdagochtend twee paraveterinairen in de praktijk. 

De praktijk is een eerstelijnspraktijk, maar door de grootte is het wel mogelijk om diagnostische 

hulpmiddelen aan te bieden die vaak pas beschikbaar zijn vanaf een tweedelijnsinstelling. Ze hebben 

de mogelijkheid scintigrafisch onderzoek uit te voeren bij paarden en gezelschapsdieren en door een 

samenwerkingsverband met andere dierenartsenpraktijken worden er sinds enkele jaren bij paarden 

en gezelschapsdieren ook CT scans gemaakt. Sinds korte tijd maken ze in de paardenkliniek ook 

gebruik van Tecar therapie, een methode waarbij spieren en pezen soepeler worden gemaakt door 

een zeer gelokaliseerde stijging in de microcirculatie, vasodilatatie en een stijging in de inwendige 

temperatuur opgewekt door alternerende elektromagnetische velden.  

De praktijk organiseert verschillende cursussen en lezingen met betrekking tot diergezondheid en 

huisvesting. Ze hebben een apart educatieprogramma over landbouwhuisdieren, bestaande uit 

informatie over de meest voorkomende aandoeningen op de website en cursussen over 

medicijngebruik, uiergezondheid en fertiliteit bij herkauwers. Het onderdeel over gezelschapsdieren op 

de website is een stuk uitgebreider dan dat van paarden of landbouwhuisdieren en is opgesplitst in 

verschillende delen met de belangrijkste informatie over pup, kitten, oude hond, oude kat, konijnen, 

fretten en knaagdieren. 

De grootte van de praktijk biedt aan klanten het voordeel dat ze vrijwel altijd terecht kunnen en er 

vaak meteen meerdere vervolgonderzoeken uigevoerd kunnen worden indien deze nodig blijken te 

zijn. De grootte is echter ook een nadeel. Er wordt vaak niet duidelijk genoeg gecommuniceerd tussen 
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de dierenartsen en klanten hebben vaak te maken met verschillende dierenartsen. Doordat de 

dierenartsen de informatie niet op een uniforme wijze invoeren in de computer is het verhaal van een 

patiënt vaak onvolledig en worden zaken gemist die niet gemist zouden worden als een patiënt zoveel 

mogelijk door één dierenarts zou worden behandeld. Bij mankheidsonderzoeken van paarden wordt 

geprobeerd dit op te lossen door de paarden te filmen tijdens het onderzoek. Op deze manier kunnen 

dierenartsen het paard zelf beoordelen en kan ook objectief het effect van een behandeling worden 

geëvalueerd.  
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3. ALGEMENE REFLECTIE 

3.1 INZICHT IN DE DIERENARTSENPRAKTIJK 

De doelstelling is zeer verschillend bij de verschillende richtingen. De emotionele waarde die aan 

gezelschapsdieren wordt gehecht speelt een belangrijke rol in de beslissingen die worden genomen 

met betrekking tot de behandeling. Eigenaren zijn vaak bereid om tot het uiterste te gaan om hun 

huisdier te genezen. Bij de landbouwhuisdieren is vooral de groepsgezondheid doorslaggevend. De 

gezondheid van een individueel dier is minder belangrijk en er wordt in de praktijk vooral geprobeerd 

zo veel mogelijk preventief te werken zodat het daadwerkelijk behandelen van zieke dieren minder 

noodzakelijk is. De paardendiergeneeskunde zit daar tussenin. Veel paarden worden als hobbydier 

gehouden en hebben veel waarde voor de eigenaar, maar de meeste eigenaren zijn niet bereid even 

lang door te behandelen als bij de gezelschapsdieren. De richting gezelschapsdieren spreekt mij meer 

aan omdat het meer gericht is op het behandelen van het individuele dier en minder een economische 

richting is. 

Bij de twee dierenartsenpraktijken hadden de meeste dierenartsen zich gespecialiseerd in 

bepaalde disciplines. In enkele gevallen waren het daadwerkelijk specialisten, maar meestal volgden 

de dierenartsen, naast de standaard nascholing, extra lezingen en nascholingscursussen in het 

vakgebied dat hun interesseerde. Door de verschillende interessegebieden kunnen dierenartsen in 

groepspraktijken elkaar goed aanvullen bij het behandelen van een patiënt. 

In de twee stageweken heb ik gemerkt dat de werktijden bij een gezelschapsdieren- en grote 

huisdierenpraktijk erg verschillen van elkaar. Bij de gezelschapsdierenpraktijk zijn de werkzaamheden 

meer overdag geconcentreerd in tegenstelling tot de grote huisdierenpraktijk waar de werktijden een 

stuk onregelmatiger zijn. De werktijden, vooral ’s nachts en in het weekend, zijn natuurlijk wel 

afhankelijk van in hoeverre een praktijk samenwerkingsverbanden aan gaat met andere praktijken. Bij 

de grote huisdierenpraktijk vond ik het ook moeilijker om een goede indruk te krijgen van de 

daadwerkelijke werktijden van een paardendierenarts omdat bijna alle paarden naar de kliniek 

kwamen in plaats van dat de dierenarts thuis- of bedrijfsbezoeken aflegde en ik niet mee ben geweest 

naar thuis- of bedrijfsbezoeken.  

3.2 VERWORVEN COMPETENTIES 

Bij de gezelschapsdierenpraktijk heb ik vooral veel consultaties gezien. Tijdens die consultaties is 

mij opgevallen dat de klanten zich erg op hun gemak voelden in die praktijk en bereid waren veel 

informatie te verstrekken tijdens de anamnese. Een ontspannen klant is dus zeer belangrijk om een 

goede anamnese af te kunnen nemen. Ik heb tijdens de consultaties geleerd hoe een algemeen 

onderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe een dier gefixeerd moet worden indien dit nodig is. 

De dierenarts heeft me ook laten zien hoe een abdominale palpatie het gemakkelijkst wordt 

uitgevoerd bij honden van verschillende groottes. Ik heb een aantal keren een vaccinatie mogen 

geven aan honden en katten en in de opname heb ik meermaals een kat een intramusculaire injectie 

mogen geven voor de inductie van een anesthesie.  

In de grote huisdierenpraktijk heb ik regelmatig meegekeken bij mankheidsonderzoeken en 

geoefend in het aangetaste lidmaat aanwijzen en eventueel de regio van het manken aan te wijzen. 
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Als er röntgenfoto’s gemaakt moesten worden heb ik daarbij geassisteerd en geleerd hoe de 

verschillende röntgenfoto’s worden gemaakt. Verder heb ik regelmatig de paarden na een operatie in 

de recovery in de gaten gehouden. Zodra de paarden zelfstandig slikten mocht ik ze extuberen.  

Zowel bij de gezelschapsdieren- als bij de grote huisdierenpraktijk heb ik steriel mogen staan 

tijdens operaties. De dierenartsen hebben me geleerd hoe ik mijn handen moet wassen, hoe een 

operatiejas steriel aan te trekken en in de gezelschapsdierenpraktijk hoe handschoenen aan te doen 

volgens de open methode. Bij de grote huisdierenpraktijk heb ik ook een aantal keren de paarden 

mogen scrubben voor een operatie. 

3.3 STRUCTUUR EN FUNCTIONEREN VAN DE PRAKTIJKEN 

De praktijken waar ik stage liep werkten beiden met afspraken in plaats van met spreekuren. In de 

gezelschapsdierenpraktijk waren ’s ochtends meestal enkele afspraken gevolgd door operaties aan 

het eind van de ochtend en meer afspraken in de middag. Bij de grote huisdierenpraktijk was er niet 

een dergelijk vast schema. Er waren daar meer dierenartsen tegelijk aan het werk en meestal werden 

er gedurende de hele dag operaties ingepland terwijl de andere dierenartsen dan aan het werk waren 

in de polikliniek. Deze indeling gaf normaal ook geen problemen omdat alle afspraken en operaties in 

de agenda stonden. 

Het is me tijdens de stages vooral opgevallen dat het belangrijk is dat er goed wordt samengewerkt 

tussen dierenartsen onderling en tussen dierenartsen en paraveterinairen. Een vlotte samenwerking 

geeft, naast een goede werksfeer, ook een betere indruk naar de klant en leidt tot betere zorg voor de 

patiënt. Ik heb wel gemerkt dat hoe groter een praktijk wordt, hoe lastiger het wordt om goed met 

elkaar te communiceren. Bij de grote huisdierenpraktijk waren er geen echte discussies, maar wel 

regelmatig irritaties bijvoorbeeld omdat een dierenarts geen paraveterinair kon vinden die hem of haar 

kon helpen. Bij de gezelschapsdierenpraktijk was er een stroeve samenwerking tussen één dierenarts 

en één paraveterinair. De paraveterinair had al jaren ervaring in haar werk, maar voerde daardoor 

bepaalde handelingen uit, zoals veranderingen in de samenstelling van de anesthesie, zonder dit met 

een dierenarts te overleggen. Dit leverde de nodige discussies op. 

De stagebegeleiding was ook zeer verschillend bij de twee stagebedrijven. De grootte van de 

praktijk speelde misschien ook een rol. Bij de gezelschapsdierenpraktijk werkten slechts twee 

dierenartsen. In principe kon ik altijd bij één van de twee dierenartsen meekijken en probeerden zij me 

ook zo veel mogelijk bij de consultaties te betrekken. Bij de grote huisdierenpraktijk was dit een ander 

verhaal. De dierenartsen waren vaak verspreid door de praktijk aanwezig. Er werd mij verteld dat ik 

“maar wat rond moest kijken”. Daardoor was een consultatie meestal al halverwege als ik er achter 

kwam dat er een klant was en had ik de anamnese dus al gemist. Ik had ook geen toegang tot de 

agenda van de dierenartsen en kon dus niet zien hoe laat er afspraken waren gepland. Halverwege 

de week heb ik aangegeven naar mijn officiële stagebegeleider dat het de bedoeling was dat ik een 

casus volledig zou uitwerken en dat ik graag de patiënten wat vollediger zou willen opvolgen in plaats 

van telkens een half onderzoek mee te krijgen. Ik kreeg te horen dat dit mijn eigen probleem was en 

dat ik toch “de ruimte had om rond te kijken”. Verder nam ik de zaken te serieus en was er toch 

niemand die ging controleren of ik wel daadwerkelijk alles gezien had wat ik had opgeschreven in mijn 

logboek en casus. Dit is mij behoorlijk tegengevallen tijdens de stage in de grote huisdierenpraktijk. 
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Een positief punt aan beide praktijken vond ik dat er enkel met afspraken en niet met spreekuren 

werd gewerkt. Op die manier heb je op voorhand al een idee met wat voor probleem je te maken hebt. 

Bovendien hebben klanten het idee dat er meer tijd wordt genomen voor de problemen met hun 

dier(en) en dit kan belangrijk zijn voor klantenbinding aan de praktijk. Het werken in groepsverband 

sprak mij ook aan. Op deze manier is er de mogelijkheid om met collega’s te overleggen en zo betere 

zorg te leveren voor de patiënt of het bedrijf. Als een groepspraktijk echter erg groot wordt lijkt dit juist 

een negatief effect te hebben op de communicatie tussen dierenartsen onderling en tussen 

dierenartsen en het overig personeel. Daarnaast leveren deze onduidelijkheden de nodige irritaties op 

waardoor een negatievere werksfeer ontstaat. De negatievere werksfeer geeft weer aanleiding tot 

meer irritaties en zo ontstaat een vicieuze cirkel. Dit is niet een omgeving waarin ik werkzaam zou 

willen zijn. 

3.4 ZELFREFLECTIE EN TOEKOMSTVISIE 

Ik ben een vrij rustig persoon en heb een goed ontwikkeld empathisch vermogen. Dit heeft als 

voordeel dat angstigere dieren zich sneller ontspannen en ook de meeste mensen zich bij mij op hun 

gemak voelen. Verder werk ik zeer secuur. Het nadeel is dat ik ook vrij perfectionistisch ben. Ik wil de 

dingen graag goed doen en vind het lastig duidelijk aan te geven wanneer ik ergens moeite mee heb 

of hulp nodig heb. Dit is ook tot uiting gekomen bij de verschillende dierenartsenstages. Bij de 

gezelschapsdierenpraktijk, waar mijn eigen dierenarts werkt, was ik op mijn gemak. Daardoor was ik 

minder onzeker en communicatief beter. De grote huisdierenpraktijk was ik nog niet eerder geweest. 

Het is een grote praktijk met veel dierenartsen en ik had in het begin erg veel moeite mezelf een plek 

te geven in het grote geheel. Verder heb ik minder ervaring met paarden en runderen dan met honden 

en katten. Ondanks dat ik voor de stage had besloten dat ik optie kleine huisdieren zou gaan doen, 

stond ik open voor een leuke week stage bij een grote huisdierenpraktijk. Ik heb helaas het idee dat 

doordat begin van de week al bekend werd dat ik optie kleine huisdieren ga doen gecombineerd met 

mijn onzekerheid in de grote praktijk en in de omgang met paarden door de dierenartsen is opgevat 

als desinteresse, terwijl dit zeker niet het geval was. 

Ik heb, zoals eerder vermeld, gekozen voor de optie kleine huisdieren. Als keuzevak in de derde 

master ben ik van plan ‘stage en aanvullingen in de diergeneeskunde van de gezelschapsdieren’ te 

kiezen. Ik hoop op deze manier verder te kunnen werken aan mijn onzekerheid en te leren goed te 

functioneren in veranderende omstandigheden. Na mijn afstuderen zou ik graag voor een korte 

periode naar Zuid-Afrika gaan om kennis te maken met het land en de cultuur daar. Daarna wil ik 

terug naar Nederland om daar aan het werk te gaan in een praktijk voor gezelschapsdieren. Mijn 

voorkeur gaat uit naar een niet al te grote groepspraktijk. Naast de mogelijkheid om met collega’s te 

overleggen biedt een groepspraktijk vaak net iets regelmatigere werktijden. Ik heb op dit moment niet 

de ambitie om een eigen praktijk te starten. Er zijn al genoeg dierenartsenpraktijken en de risico’s en 

het administratieve werk die bij het hebben van een eigen bedrijf horen spreken mij niet echt aan. Dit 

zou eventueel kunnen veranderen in de toekomst. Ik weet nog niet of ik mij in de loop van mijn 

carrière wil specialiseren. Mijn interesse gaat op dit moment vooral uit naar de ethologie, neurologie 

en cardiologie. Daarnaast ben ik extra geïnteresseerd in de kattengeneeskunde. Kennis over deze 
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deelgebieden is, naast specialiseren, natuurlijk ook aan te vullen door middel van symposia en 

congressen. 
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