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SAMENVATTING  

In deze literatuurstudie wordt de vraag gesteld of speeksel onder invloed van stress uiterlijk kan 

veranderen, in het bijzonder bij het paard. Welbekend is het zogenaamde ‘schuimen’ bij sommige 

paarden tijdens arbeid en dan met name als een het paard een bit draagt. In de rijkunst wordt dat 

traditioneel eenduidig beschouwd als een teken van ontspanning. Maar is dat ook zo? Of is dit eerder 

een teken van stress? Varieert kwantitatief de secretie naargelang de gemoedstoestand? Of kan 

zowel een ontspannen als een gestresseerd paard kwijlen terwijl de samenstelling eerder kwalitatief 

verschilt? In het laatste geval, zou men kunnen beschikken over een niet-invasieve methode om het 

welzijn van rijpaarden te evalueren?   

Het speeksel wordt geproduceerd in verschillende speekselklieren, gelegen in de buurt van de 

mondholte. Ze worden zowel sympatisch als parasympatisch geïnnerveerd. De samenstelling verschilt 

naargelang welke tak de overhand heeft. Bij de meeste zoogdieren kunnen psychische of sensorische 

toestanden via de innervatie hun invloed uitoefenen op de samenstelling van het speeksel en op de 

flow. Bij het paard komt de speekselsecretie enkel op gang door kauwbewegingen. Het primaire 

speeksel is een afspiegeling van het plasma. Door verschillende resorptie- en secretieprocessen 

verandert de samenstelling en ontstaat secundair speeksel. In het speeksel kunnen verschillende 

ionen, proteïnen, mucines en andere stoffen voorkomen. De concentraties zijn zeer verschillend, niet 

alleen tussen verschillende diersoorten of zelfs individuen van eenzelfde soort, maar ook tussen de 

verschillende klieren zelf.  

Onder invloed van stress neemt de sympatische tak de overhand. Dit heeft tot gevolg dat de 

speekselsamenstelling verandert. Het volume neemt af, de eiwitconcentratie neemt toe en ook het 

mucinegehalte neemt toe. Cortisol dat zich in het lichaam bevindt tijdens stress kan ook worden 

waargenomen in het speeksel. Bij paarden heeft het speeksel tijdens arbeid vaak, zoals eerder 

aangehaald, een schuimend aspect. Dit zou misschien kunnen komen door een verhoogd 

eiwitgehalte. Verder kan het bit ook invloed hebben op de speekselsecretie aangezien sommige bitten 

kauwen bevorderen. Uit literatuur alleen kan geen zekere conclusie getrokken worden over het uitzicht 

van speeksel in relatie tot stress. Aan de hand van vele verschillende studies reist er wel een 

vermoeden, maar verschillende argumenten spreken dit ook weer tegen. Ogenschijnlijk ontspannen 

paarden kunnen ook veel schuimend speeksel produceren. Om een objectief antwoord te krijgen op 

deze vraag zal een onderzoek opgesteld moeten worden naar dit onderwerp. 

Key words: Paard - Rijkunst - Speekselklierinnervatie - Speekselsecretie - Stress 
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1. INLEIDING 

Wat zegt het uitzicht van speeksel in verschillende gemoedstoestanden? Welbekend bij de mens is 

een droge mond tijdens stress-situaties (Morse et al., 1981). Psychische en sensorische stimuli 

kunnen bij veel diersoorten de speekselsamentstelling en het volume wijzigen (Moeller et al., 2008). 

Bij paarden zijn vooral tijdens arbeid verschillende soorten speeksel waar te nemen die verschillend 

zijn van uitzicht. Racinet (2005) refereert naar Migdow en Loehr (z.d.) die twee soorten speeksel 

beschrijven bij de mens. De eerste soort wordt geproduceerd tijdens het eten en is waterig en rijk aan 

verteringsenzymen. Wanneer een organisme gestresseerd is ontstaat de tweede soort: het speeksel 

is dikker van substantie en het gehalte aan spijsverteringsenzymen is vele malen lager. Bij paarden 

kan vaak het welbekende schuim op de lippen worden waargenomen. De vraag is of dit niet een 

bewijs is van een verminderd welzijn ten gevolge van stress. 

Stress ontstaat wanneer een dier zich in een ‘vervelende situatie’ bevindt. Het lichaam reageert hierop 

door het vrijstellen van corticosteroïden vanuit de bijnierschors om met de situatie om te kunnen gaan 

(Selye, 1950). Stress kan geëvalueerd worden door de concentratie aan glucocorticoïden te bepalen, 

met cortisol als primair corticoïd, in het serum (Schmidt et al., 2010; Peeters et al., 2011). Als 

alternatief kan de cortisolconcentratie ook bepaald worden in het speeksel. Dit is een minder invasieve 

methode en levert daardoor minder stress op (Gröschl et al., 2008). Een ander voordeel is dat in het 

speeksel slechts de ongebonden vorm van cortisol voorkomt. In het serum komt naast de ongebonden 

(biologisch actieve) vorm ook een gebonden vorm voor. Het gehalte in speeksel geeft dus een 

representatiever beeld van de actieve cortisolconcentratie in het lichaam (Peeters et al., 2011). 

Het is echter de vraag of men het welzijn van het paard ook objectief kan meten. In het geval van 

bijvoorbeeld verschillende rijmethodes zou het interessant zijn om deze met elkaar te kunnen 

vergelijken op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Het macroscopisch uitzicht van het 

speeksel zou dan vergeleken kunnen worden met het cortisolgehalte. 

In deze literatuurstudie wordt het fenomeen stress uitgebreid beschreven en worden de verschillende 

aspecten van de speekselklier belicht: de morfologie, vorming en secretie van speeksel, de 

samenstelling en de invloed van het autonome zenuwstelsel op de speekselklieren. Uiteindelijk wordt 

besproken welke invloed stress op de innervatie van de speekselklieren heeft, hoe de 

speekselsamenstelling daardoor veranderd en hoe het speekselvolume veranderd. Ook wordt 

aangehaald op welke manieren speeksel kan worden opgevangen om cortisol te isoleren en 

uiteindelijk de concentratie te bepalen. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1 DEFINITIE VAN STRESS 

Heden ten dage wordt er bij het begrip stress nog steeds gerefereerd naar het werk van Hans Selye. 

Deze beschrijft in zijn werk stress als een “niet specifieke reactie van het lichaam op wijzigingen in de  

omgeving”. Selye introduceerde in 1950 het General Adaption Syndrome. Dit syndroom bestaat uit 

een aantal adaptieve responses van het lichaam die dienen als verdedigingsmechanisme. Deze zijn 

onafhankelijk van het soort schade dat het dier ondervindt. In het General Adaption Syndrome worden 

3 fases onderscheiden. De eerste fase is de alarmfase welke wordt gekenmerkt door het optreden van 

fysiologische reacties zoals weefselafbraak, hypoglycemie, gastro-intestinale erosies en het vrijkomen 

van hormonen uit de bijnierschors. De tweede fase is de weerstandsfase, waarin de karakteristieke 

kenmerken die optreden in de alarmfase weer verdwijnen. Dit ontstaat doordat het dier in staat is zich 

aan te passen aan de nieuwe omgevingsfactoren. De laatste fase is de uitputtingsfase. Dit is een 

pathologische toestand waarin het dier niet langer in staat is om adequaat op de stressor te reageren.  

Wanneer dit het geval is komen de karakteristieke kenmerken van de alarmfase weer terug. Hierdoor 

ontstaat een chronische vorm van stress welke uiteindelijk zal leiden tot de dood, mits het dier in staat 

blijkt zich aan te passen (Seyle, 1950). 

Cannon en De La Paz (1911) beschrijven hoe een dier zich kan gedragen in geval van een bedreiging 

vanuit het milieu. Hiervoor heeft hij het ‘Fight-flight concept’ ontwikkeld. Dit concept is gebaseerd op 

het sympatisch zenuwstelsel. In geval van een bedreiging komt er adrenaline vrij uit het bijniermerg 

wat ervoor zorgt dat het dier in een staat van paraatheid komt. Het dier kan dan actief reageren door 

bijvoorbeeld te vechten of te vluchten. Deze actieve manier van reageren wordt gekenmerkt door 

aggressie. Henry & Stephens (1977) beschrijven deze situatie niet als stress maar als ‘arousal’ 

(=’ophitsing’).  

Engel en Schmale (1972) beschrijven een ander gedragspatroon: ‘conservation withdrawal’. Het 

gedrag van het dier wordt hierbij gekenmerkt door relatieve immobiliteit en het zich terugtrekken. Op 

deze wijze reageert het dier niet langer op veranderingen in het milieu. Dit gedrag zal door een dier 

worden vertoond wanneer de prikkel van buitenaf te extreem is. Het dier is niet in staat om hiermee 

om te gaan en door deze strategie te hanteren bewaart het dier zijn energie tot het moment dat de 

omgeving weer leefbaar is. Ursin en Eriksen (2004) refereren naar  Seligman (1975) die een 

soortgelijke situatie beschrijft. Hij omschrijft het als beleving van machteloosheid (‘helplessness’) 

waaraan hij tevens de emotie depressie koppelt. Maier en Seligman (1976) voegen hier ook het 

concept ‘learned helplessness’ aan toe.  

Wanneer een dier niet in staat is om met een vervelende situatie om te gaan, door te ontsnappen of 

door te bewerkstelligen dat de situatie op een andere wijze verdwijnt, zullen deze dieren hun lot 

passief ondergaan. In een proefopzet is aangetoond dat honden die dit hebben meegemaakt hiervan 

leren dat ze niet kunnen ontsnappen. Wanneer ze vervolgens in een situatie worden geplaatst waaruit 

ze wel kunnen vluchten, zullen ze dit alsnog niet doen (Levine, 2000; Ursin en Eriksen, 2004).  
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Net als beschreven bij de General Adaptation Syndrome van Selye, zijn bovengenoemde reacties 

gerelateerd aan het opwekken van een reactie van de bijnierschors. Henry en  Stephens (1977) 

noemen deze reactie juist stress.  

Stress is niet per definitie een negatief verschijnsel, het is juist noodzakelijk. Op deze manier past het 

dier zich aan aan de omgeving, waardoor kan het overleven. Om een verschil te maken tussen 

‘goede’ en ‘slechte’ stress heeft Selye (1976) de termen eustress en distress geïntroduceerd.  Waarbij 

distress de vorm van stress is, die een serieuze bedreiging vormt voor het dier. Henry en Stephens 

(1977) hebben het vermoeden dat Selye hier spreekt van activatie van de bijnierschors in 

tegenstelling tot activatie van het bijniermerg, zoals bij Cannons fight-flight reactie. 

Ondanks dat de term distress ook verwarring oplevert heeft Moberg (2000) de term uiteindelijk toch 

geaccepteerd. Om op deze manier een gemakkelijker onderscheid te kunnen maken tussen stress die 

een bedreiging vormt voor het individu en stress die geen bedreiging vormt.  Henry en Stephens 

(1977) doen dit niet want zij erkennen de 2 soorten stress die een verschillende neuroendocriene 

reactie opleveren. Waarbij beide soorten neuroendocriene reactie schadelijk kunnen zijn voor het dier, 

wanneer de prikkel te veeleisend is. Beide reacties zijn in het belang van het dier en zorgen voor 

overleving.  

Distress zoals Selye (1976) die beschrijft, ontstaat door zowel acute als chronische stress. Acute en 

chronische stress onderscheiden zich van elkaar door de tijdsduur dat de dieren onderhevig zijn aan 

de stressor. Bij acute stress is dit kort en ontstaat de stress meestal ten gevolge van één stressor. 

Chronische stress kan het best worden beschouwd als een aaneenschakeling van acute stressors. 

Chronische stress kan zowel worden veroorzaakt door herhaaldelijke blootstelling aan een enkele 

stressor of door blootstelling aan verschillende stressoren (Moberg, 2000). Het begrip chronische 

stress is moeilijk te onderzoeken doordat er veel verschillende factoren meespelen. In de loop van de 

tijd verandert het dier ook zijn reactie tegenover de negatieve prikkel. Het kan zelfs zijn dat de reactie 

van het dier door deze adaptie verdwijnt, normaliseert of wordt onderdrukt. Om deze reden is het 

handig om chronische stress te beschouwen als chronische intermitterende acute stress (Ladewig, 

2000).  

De neuroendocriene reactie die dieren vertonen in een onaangename situatie kan dus variëren. Als 

reactie op een onaangename situatie kunnen dieren ook verschillend gedrag vertonen.  Dit gedrag dat 

de dieren laten zien als reactie op stressvolle situatie wordt ‘coping’ genoemd (Wechsler, 1995). 

Middels coping zorgt het dier voor een reductie van de stress. Verschillende auteurs maken 

onderscheid tussen de verschillende copingstrategieën. Er wordt gesproken van “active coopers” en 

“passive coopers”. De ‘active coopers’ zijn in staat om meer verschillende gedragingen te vertonen 

omdat het gedrag gericht is op het verwijderen van de prikkel of het zichzelf van de prikkel 

verwijderen. De ‘passive coopers’ zijn gericht op het reduceren van de emotionele impact die de 

stress met zich meebrengt  (Benus et al, 1991). Koolhaas et al. (1999) maakt niet graag het 

onderscheid tussen passief en actief, maar spreekt liever van proactief en reactief omdat hiermee het 

verschil beter wordt weergegeven. In een proefopzet ontwikkelen agressieve mannelijke muizen 
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gemakkelijk routines waardoor ze niet meer flexibel kunnen reageren. Deze dieren kunnen door de 

routine snel handelen in voorspelbare situaties. Onvoorspelbare situaties kunnen echter nadelig zijn 

voor deze dieren. De niet agressieve mannetjes hebben, in tegenstelling tot de agressieve mannetjes, 

meer aandacht voor hun omgeving. Hierdoor reageren ze op een flexibele manier op hun omgeving. 

Deze flexibelere manier van reageren wordt reactief genoemd. Deze manier van reageren is bruikbaar 

in voorspelbare situaties, zoals bijvoorbeeld tijdens migratie. De dieren met een reactieve manier van 

reageren zijn in onvoorspelbare situaties meer bekwaam. Wechsler (1995) spreekt ook niet graag van 

actief en passief vanwege het feit dat vooral tussen gedragingen van de ‘active coopers’ subtiele 

verschillen zitten. Er zijn daarom veel meer dan twee manieren waarop de dieren mogelijk kunnen 

reageren.  

Ieder individu heeft een andere coping capaciteit, welke wordt bepaald door verschillende factoren 

zoals genotype en eerdere ervaringen (Koolhaas et al., 1999).Volgens Benus et al. (1991) is er bewijs 

dat bij knaagdieren agressie deels erfelijk is. De agressieve individuen kiezen voor een meer actieve 

reactie. In een proefopzet zullen deze dieren vluchten of de toegediende schokken actief vermijden. 

Deze gedragingen passen in het fight-flight concept van Cannon (1911).  De niet agressieve dieren 

hanteren een passieve strategie welke past bij de distress van Selye en de  conservation-withdrawal 

van Engel en Schmale (1972).  

 

2.2 STRESSFYSIOLOGIE 

Stress is te beschrijven in fysiologische termen omdat het lichaam gebruik maakt van verschillende 

mechanismen als reactie op de stress. De mogelijke reacties zijn gedragsverandering, veranderingen 

in het autonoom zenuwstelsel, immuunrespons en neuroendocriene respons. Deze reacties staan 

onder invloed van hormonen, welke zeer lang op het organisme kunnen inwerken (Moberg, 2000). 

Wanneer een dier een omgevingsverandering als een bedreiging ervaart, reageert het centraal 

zenuwstelsel direct. Het is hierbij niet van belang of de prikkel ook een daadwerkelijke bedreiging is 

(McEwen en Stellar 1993). 

De bijnier speelt een belangrijke rol bij de stressreactie. Deze wordt op twee manieren geactiveerd: 

door activatie van het sympathische zenuwselsel en vanuit de hypothalamus-hypofyse as. Dit komt 

overeen met het General Adaption Syndrome beschreven door Selye. Hij nam waar dat de bijnier bij 

stress vergrootte (Selye, 1950). 

De bijnier bestaat uit een medulla (merg) welke omringd is door een cortex (schors). Door activatie 

van het sympatisch zenuwstelsel produceert de medulla cathecholamines: adrenaline, noradrenaline 

en dopamine (Matteri et al., 2000). De cortex bestaat uit drie verschillende lagen. Elke laag heeft een 

aparte functie en produceert een eigen secretieproduct.  De buitenste laag van de renale cortex wordt 

bij het rund en bij de mens de zona glomerulosa genoemd. Bij carnivoren, paarden en varkens wordt 

deze laag de zona arcuata genoemd. Het verschil zit in de rangschikking van de cellen in deze 

buitenste laag van de cortex (Bacha en Bacha, 2000). Deze laag is betrokken bij  de electrolyten en 

waterhuishouding. Zona glomerulosa produceert mineralocorticosteroïden (aldosteron). De middelste 
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laag, de zona fasiculata produceert de glucocorticosteroïden. De zona fasciculata neemt het grootste 

deel van het schorsvolume in beslag, zeker 75%. De binnenste laag, de zona reticularis produceert 

androgenen en in mindere mate ook glucocorticosteroïden (Junquiera en Carneiro, 2004).   Vooral de 

mineralocorticosteroïden en de glucocorticosteroïden  zijn essentieel om te kunnen overleven (Matteri 

et al., 2000). 

 

 

 

 

De hypofyse bestaat uit 2 delen: neurohypofyse (achterkwab) en adenohypofyse (voorkwab). Door de 

uitscheiding van corticotropine releasing hormone (CRH) activeert de hypothalamus de 

adenohypofyse (voorkwab). Vandaar dat er gesproken wordt van hypothalamus-hypofyse as. De 

adenohypofyse kan de cortex van de bijnier activeren door vrijstelling van acetylcholine (ACTH) 

(Junquiera en Carneiro, 2004). 

Voor de overleving van het organisme is ook de homeostase van belang. Cannon (1929) beschrijft 

homeostase als het streven van het organisme naar een constant inwendig milieu. Om dit te 

bewerkstelligen beschikt het organisme over verschillende inwendige regelsystemen. Om de 

homeostase in stand te houden is het voor het organisme van belang om een voldoende hoge 

concentratie glucocorticosteroiden aan te maken.  Voor de meeste zoogdieren is cortisol het primaire 

glucocosteroid, bij knaagdieren is dit corticosterone (Matteri et al., 2000). De glucocorticosteroiden 

voorzien het organisme van energie doordat het de gluconeogenese stimuleert. Een te hoog gehalte 

van dit hormoon is echter gevaarlijk voor het organisme en leidt onder andere tot eiwitafbraak, 

hyperglycemie en immuunsupressie. De glucocorticoiden stimuleren ook de aanmaak van adrenaline 

door de medulla van de bijnier. Adrenaline zorgt voor extra energie door  het stimuleren van 

gluconeogenese en lipolyse. Hierdoor is extra energie beschikbaar in het geval van stress en 

daarmee de mogelijkheid tot een fight-flight reactie (Matteri et al., 2000).  

De cathecholamines werken via verschillende mechanismes. Zo kunnen ze de hypothalamus 

stimuleren. Bij stimulatie van de hypothalamus wordt deze geactiveerd tot het vrijzetten van CRH 

(corticotroop releasing hormone) in respons hierop wordt in de hypofyse ACTH (adrenocorticotroop 

Figuur 1. Schematische weergave stressrepsonse (naar: Junqueira en Carneiro, 2004).  



 

7 
 

hormoon) vrijgesteld. De bijniercortex wordt gestimuleerd door verhoogde spiegels van ACTH en zet 

als respons glucocorticosteroïden vrij. Deze mechanismen hebben Kvetansky et al. (1995) doen 

concluderen dat er een interactie plaatsvindt tussen de vrijstelling van catecholamines en de werking 

van de hypofyse-bijnier (zie figuur 2). 

 

 

 

 

Weiss (1971) heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen coping en een fysiologische reactie 

van het dier. In de proefopzet van Weiss was de stressor een elektrische schok welke leidde tot 

maagulcers, de fysiologische reactie. De dieren die in staat waren tot ‘coping’ vertoonden minder deze 

fysiologische reactie van stress, dus in dit geval minder maagulcers. Ook veronderstelde Weiss dat de 

hoeveelheid stress die een dier ervaart afhankelijk is van 2 variabelen: het aantal pogingen van het 

dier tot ‘coping’  en het resultaat van deze pogingen.  

De begrippen controle en voorspelbaarheid zijn hierbij belangrijk en dit wordt bewezen in het 

paradigma van Weiss. In een van de experimenten van Weiss (1972) kon aangetoond worden dat 

Figuur 2. Terugkoppelingssysteem van de ACTH-

glucocorticoïdensecretie. De doorgetrokken lijnen geven de 

stimulering van de secretie aan, de gestippelde lijnen de 

remming (Uit: Junqueira en Carneiro, 2004) 
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wanneer ratten controle konden uitoefenen over een stressvolle situatie zij aanzienlijk minder stress 

ervaarden. In dit geval waren twee groepen, een experimentele groep en een controlegroep, beide 

aan een schokapparaat verbonden. Wanneer een experimentele rat een fout maakte, dan kregen 

beiden een schok. De parameter om stress te evalueren bij de dieren bestond in het nagaan van het 

aantal ontwikkelde maagzweren. De experimentele groep (controle) vertoonde in dit geval aanzienlijk 

minder maagzweren dan de controlegroep. Levine (2000) verwijst naar Coover et al. (1973) die 

cortisonegehalten bij ratten tijdens een ‘active avoidence’ (controle) test bestudeerden. Ze konden een 

kon een afname vaststellen gedurende opeenvolgende sessies over meerdere dagen. Levine (2000) 

beschrijft dat het afwezig zijn van controle resulteert in een verscherpte adrenocorticale respons. Het 

is zelfs zo dat een verlies aan controle kan leiden tot een verhoogde HPA (hypothalamic-pituitary-

adrenal) activiteit (Levine, 2000). Het verlies aan voorspelbaarheid draagt ook een verlies aan controle 

met zich mee, terwijl dit omgekeerd niet zo is (Levine, 2000). 

 De voorspelbaarheid van een stressor bleek ook tot minder stress te leiden. Weiss (1972) toonde dit 

aan in een ander experiment waarbij ratten onderhevig waren aan een stressor (elektrische schok) 

maar deze stressor werd telkens vooraf gegaan door een waarschuwingssignaal. Ook hier werden bij 

de ratten die de stressor konden voorspellen minder maagzweren opgemerkt worden dan bij de 

controlegroep (ratten die willekeurige schokken kregen, zonder waarschuwingssignaal). In latere 

studies konden Davis en Levine (1982) en Dess et al. (1983) niet aantonen dat voorspelbaarheid, in 

afwezigheid van controle, enig effect had op de HPA-as. Wel wezen zij op de interactie tussen 

controle en voorspelbaarheid (Levine, 2000).  

De verschillende fysiologische reacties hebben geleid tot het onderscheid tussen actieve en passieve 

“copers”. Bij actieve “copers” is voornamelijk sprake van een activatie van het sympatisch 

zenuwstelsel-bijniermerg en laag gehalte aan plasma corticosterone. Bij passive copers treedt 

voornamelijk een activatie van de hypofyse-bijnierschors-as en daarmee  een hoger gehalte aan 

corticosterone in het plasma en een meer parasympatische activiteit op (Koolhaas et al., 1999).  

 

2.3 ANATOMIE VAN DE SPEEKSELKLIER EN FYSIOLOGIE VAN DE SPEEKSLEPRODUCTIE BIJ 

HOGERE ZOOGDIEREN, HET PAARD IN HET BIJZONDER 

2.3.1 Morfologie 

2.3.1.1 algemene morfologie 

Tussen grote en kleine speekselklieren kan een onderscheid gemaakt worden. De kleine 

speekselklieren komen allemaal voor in de mond. Hierdoor hebben ze maar korte afvoerbuizen nodig. 

De kleine speekselklieren dragen doorgaans de naam van de locatie waar ze zich bevinden (Aker en 

Denbow, 2008). Voorbeelden van verschillende kleine speekselklieren zijn glandulae (gll.) linguales 

(tongklieren), gll. buccales (wanklieren), gll. palatinae (gehemelteklieren), gll. labiales (lipklieren) 

(Simoens, 2008). De belangrijke grote speekselklieren zijn de gl. parotis, gl. mandibularis en gll. 

sublinguales. De grote speekselklieren hebben lange afvoerbuizen aangezien ze zich op een grotere 

afstand van de mondholte bevinden (Aker en Denbow, 2008). 
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Het voorkomen van de verschillende soorten speekselklieren is per diersoort verschillend. De grote 

speekselklieren zijn eigenlijk altijd aanwezig, het zijn vooral de kleine speekselklieren die variëren 

(Simoens, 2008). 

 Hond Kat rund paard 

gl. parotis x x x x 

gl mandibularis x x x x 

gl. sublingualis  monostomatica x x x  

gl.sublingualis polystomatica x x x x 

gll. buccales dorsales (=gl.zygomatica) x x x x 

gll. buccales ventrales x x x x 

gl. molaris  x   

 

 

De kleine speekselklieren produceren zowel muceus als sereus secreet. De grote speekselklieren 

produceren daarentegen alle drie een ander secreet. De gl. parotis produceert sereus (waterig) 

secreet, gl. mandibularis produceert een seromuceus (slijmerig) secreet en de gll. sublinguales 

produceren voornamelijk muceus (slijmig) secreet (Aker en Denbow, 2008; Simoens, 2008; Junquiera 

en Carneiro, 2004).  

De speekselklier heeft een gelobuleerde structuur. Alle functionele structuren bevinden zich in de 

lobuli.  Deze lobuli worden door bindweefseltrabekels afgegrensd. De functionele structuren van de 

speekselklieren zijn: een acinus, een schakelstuk (‘intercalated duct’) en een speekselbuis (‘striated 

duct’). De acinus is het secretoir gedeelte, deze kan sereus, muceus of gemengd zijn, afhankelijk van 

het soort secreet dat de speekselklier produceert. In geval van een gemengde acini bevinden zich aan 

de buitenzijde van de muceuse acini de sereuze acini. De sereuze acini leggen zich als een halve 

maan rond de muceuze cellen. Hun eindproduct wordt uitgescheiden in de ruimte tussen de muceuse 

cellen. In de bindweefseltrabekels van de lobuli bevinden zich de interlobulaire afvoerbuizen, 

bloedvaten, zenuwen en lymfevaten. De histologische opbouw van de functionele eenheid van de 

speekselklier is als volgt: acinus van eenlagige kubische kliercellen, afvoergangen van eenlagig 

cilindrisch epitheel, vervolgens meerrijig en meerlagig cilindrisch epitheel om in de mondholte over te 

gaan in meerlagig plaveiselepitheel.  Rondom de acinus liggen myo-epitheliale cellen. Deze cellen 

kunnen het speeksel uitdrijven door te contraheren (Junquiera en Carneiro, 2004).  

 

Tabel 1. Het voorkomen van de verschillende grote speekselklieren bij de verschillende zoogdieren (naar: Simoens, 2007). 
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2.3.1.2 morfologie speekselklier paard 

De grote speekselklieren bij het paard zijn de glandula parotis, de glandula mandibularis, de glandula 

sublingualis polystomatica en glandula buccalis (Budras en Röck, 1997). 

De  glandula parotis  is de grootste speekselklier van het paard. Deze wordt dorsaal begrensd door de 

oorbasis en de atlasvleugel. De craniale grens wordt gevormd door de caudale rand van de mandibula  

(Dyce et al., 2002). Een klein gedeelte van de speekselklier strekt zich uit over de musculus masseter, 

naar rostrodorsaal, waar de lymfonoduli parotidei, n. facialis en de a.,v. & n. transversus faciei worden 

bedekt (Simoens, 2008). Lateraal is de gl. parotis bedekt met fascie die verbonden is met de musculus 

parotidoauricularis. Naar mediaal toe is de gl. parotis afgegrensd door  luchtzak, v. maxillaris, a. 

carotis interna/externa en de truncus vagosympathicus (Budras en Röck, 1997). De ductus parotideus 

is de hoofdafvoergang van de gl. parotis. In de incisura vasorum buigt deze afvoergang samen met de 

a. en v. facialis af, van mediaal naar lateraal. De uitmonding bevindt zich in de mondholte ter hoogte 

van de 4
e
 bovenkies (Budras en Röck, 1997). 

De glandula mandibularis is een kleinere speekselklier en is maanvormig, smal en lang van vorm 

(Simoens, 2008). De speekselklier strekt zich uit vanaf het basishyoid naar de fossa atlantis en wordt 

daardoor deels bedekt door de mandibula, de gl. parotis, de v. maxillaris en de eindpees van de m. 

sternomandibularis. De ductus mandibularis is de afvoergang van de gl. mandibularis. Deze mondt uit 

in de mondholte ter hoogte van de recessus sublingualis lateralis (gelegen op de bodem van de  

mond, naast de tong). Op de plaats waar de ductus uitmondt in de mondmucosa bevindt zich een 

kleine verhevenheid: de carunculae sublinguales of hongertepeltjes (Simoens, 2007). 

De glandula sublingualis polystomatica ligt direct onder de mucosa van de mond en wordt begrensd 

door de tong en de het mediale oppervlak van de mandibula (Budras en Röck, 1997). In lengterichting 

strekt de speekselklier zich uit vanaf de symphysis mandibularis tot aan de 3
e
 of 4

e
  kies (Simoens, 

2008). De glandula sublingualis polystomatica heeft vele kleine afvoergangen die uitmonden in het 

slijmvlies dat de onderkaak met de tong verbindt (Budras en Röck, 1997). 

De glandulae buccales zijn in twee rijen verspreidt over de dorsale en ventrale begrenzing van de m. 

buccinator (Simoens, 2007). 

Kleine speekselklieren komen ook nog voor in de lippen, het zachte gehemelte en de tong (Budras en 

Röck, 1997). In de buurt van de hongertepeltjes onder het slijmvlies van de mondholtebodem 

bevinden zich ook nog kleine speekselklieren, glandulae paracurunculares (Simoens, 2008). 

 

2.3.2 Innervatie van de speekselklieren 

De innervatie van de speekselklieren wordt verzorgt door het autonome zenuwstelsel, bestaande uit 

een sympatische en een parasympatische tak (Emmelin, 1987; Garret, 1987; Rohleder et al., 2006; 

Van Nieuw Amerongen et al., 2008). Sympatische stimulatie veroorzaakt een visceus secreet met een 

hoge concentratie van amylase. Parasymptische stimulatie veroorzaakt een hoger volume secreet dat 
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meer waterig is van consistentie en meer ionen bevat (Garret, 1987; Van Nieuw Amerongen et al., 

2008). Onder invloed van sympatische stimulatie ontstaat ook vasoconstrictie, waardoor de 

bloedtoevoer naar de klieren (behalve bij zweetklieren) doorgaans afneemt. Hierdoor zal de 

speekselsecretie bij sympatische stimulatie afnemen (Emmelin, 1987; Garret, 1987; Aker en Denbow, 

2008; Van Nieuw Amerongen et al., 2008).  

De afgifte van speeksel wordt beïnvloedt door verschillende prikkels en condities. Enkele voorbeelden 

zijn: smaak- en/of reukprikkels, mechanische prikkels (kauwen), pijn of druk in de mond, psychische 

factoren (stress), farmacologische prikkels (Garret, 1987; Rohleder et al., 2006; Van Nieuw 

Amerongen et al., 2008). 

Zoals eerder aangehaald wordt de speekselklier zowel sympatisch als parasympatisch geïnnerveerd. 

De inwerking van de sympatische component kan verschillen afhankelijk van welke adrenerge 

receptor (α- adrenerg of β-adrenerg) gestimuleerd wordt (Garret, 1987; Van Nieuw Amerongen et al., 

2008). 

Sympatische innervatie wordt verzorgt door sympathische vezels die vertrekken vanaf het craniale 

cervicale ganglion naar de speekselklieren (Berne, 2004). Tijdens sympathische stimulatie treedt 

vasoconstrictie van bloedvaten rond de speekselklier op en zal de doorbloeding van de speekselklier 

dalen (Garret, 1987). De sympatische inwerking op de kliercellen zelf gebeurt door de 

neurotransmitter noradrenaline en kan zowel α-adrenerg zijn als β-adrenerg (Van Nieuw Amerongen 

et al., 2008). 

 β-adrenerge stimulatie 

Noradrenaline activeert via cAMP (second messenger) verschillende fosforyleringsenzymen 

(kinasen). De kinasen activeren de microfilamenten aanwezig in de cel door aankoppeling van 

fosfaatmoleculen. De microfilamenten zijn geassocieerd met secretiegranules in de cel. Door 

de activatie kunnen de granules getransporteerd worden naar de luminale zijde en daar hun 

inhoud uitstorten (Van Nieuw Amerongen et al., 2008). Speeksel gevormd na β-adrenerge 

stimulatie is viskeus, eiwit- en mucinerijk en komt vanuit de acinaire cellen: een schuimend 

karakter met een klein volume (Emmelin, 1987; Garret, 1987; Rohleder et al., 2006; Van 

Nieuw Amerongen et al., 2008). 

 α-adrenerge stimulatie 

Na stimulatie van noradrenaline van de α-receptoren worden als second messenger de G-

eiwitten geactiveerd. Hierdoor vindt een influx van Ca
2+

 ionen plaats waardoor het 

intracellulair calciumgehalte sterk stijgt. De calciumionen stimuleren de eveneens de 

fosforyleringsenzymen. Na stimulatie van de α-adrenerge receptoren vindt stimulatie van de 

eiwitsecretie plaats en wordt een klein volume (niet schuimend) speeksel gevormd. Het aantal 

alfa-receptoren is diersoort-afhankelijk. Bij de muis worden er talrijke aangetroffen, dit in 

tegenstelling tot bij de mens waar er slechts een gering aantal aangetroffen wordt (Van Nieuw 

Amerongen et al., 2008).  
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 Parasympatisch stimulatie 

Bij parasympatische of cholinerge stimulatie wordt de neurotransmitter acetylcholine (Ach) 

vrijgesteld die inwerkt op de muscarine-receptor (M). Er komen verschillende soorten 

muscarine-receptoren voor. Na binding van Ach op de M-receptor vindt een ionenflux plaats 

van Na
+
, K

+
 en Ca

2+
 over de celmembraan door Na-K-2Cl cotransport en actief via N-K-

ATPasen. Elektrolytengehalten stijgen intraluminaal door paracellulair en transcellulair (Na
+
 en 

Cl
-
) transport. Ook een verhoogde transportsnelheid van water, waardoor verminderde 

resorptie van ionen plaatsvindt (Van Nieuw Amerongen et al., 2008). Het speeksel bestaat uit 

grote hoeveelheden water en ionen en een geringe hoeveelheid aan eiwit en mucinen 

(Emmelin, 1987; Garret, 1987; Van Nieuw Amerongen et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speekselproductie wordt met name gestimuleerd door het parasympathisch zenuwstelsel 

(Garrett, 1987). Stimulatie van parasympatische zenuwen in speekselklieren leidt tot afgifte 

van vasoactief intestinaal polypeptide (VIP) en acetylcholine. Deze twee neurotransmitters 

leiden tot cholinerge stimulatie met vasodilatatie tot gevolg (Berne, 2004). Deze toename van 

circulatie door de speekselklieren stimuleert het metabolisme van de speekselklieren en 

daarmee de groei ervan (Garret, 1987).  

 

Figuur 3. Schematische tekening van de signaaltransductie via de M3 muscarinecholinerge receptor. Hierbij vindt in de 

gl. parotidea van ratten translocatie plaats van aquaporine-5 van het cytosol naar plasmamembraan. Dit resulteert in 

watertransport en waterafgifte aan het lumen. BLM=basaalmembraan; M3=muscarinereceptor; alfa1R=alfa 1-adrenerge 

receptor; AQP5=aquaporine-5 (uit: Van Nieuw Amerongen, 2004). 
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De secreterende efferente sympatische zenuwen behoren tot een reflexboog en dragen bij aan de 

speekselsecretie (Garret, 1987). De primaire sympatische centra zijn gelegen in de bovenste 

thoracale segementen van het ruggenmerg, alhoewel onduidelijk blijft waar de centra precies gelegen 

zijn in de regio (Proctor en Carpenter, 2007). De primaire parasympatische centra zijn gelegen ter 

hoogte van de medulla. Efferente (secreterende) parasympatische zenuwen werken ook via een 

reflexboog. Ook parasympatisch gemedieerde vasodilatie maakt integraal deel uit van de 

parasympatische speekselreflexboog. Sympatisch gemedieerde vasoconstrictie valt onder een aparte 

centrale vasomotorische controle en is onafhankelijk van de sympatische speekselreflexboog (Garret, 

1987; Proctor en Carpenter, 2007). 

Garrett en Thulin toonden in 1975 bij ratten aan dat door parasympatische stimulatie van de glandula 

parotis speeksel wordt secreteerd dat volumineuzer is dan speeksel gesecreteerd na sympathische 

stimulatie. Daarnaast bevat parasympathisch speeksel meer alkalisch fosfatase, minder peroxide, 

Figuur 4. Reflexbogen van de speekselsecretie. Afferentie stimuli zijn geïntegreerd in de primaire speekselcentra van de 

medulla. Autonome parasympatische efferente zenuwen geleiden signalen naar de speekselklieren via parasympatische 

ganglia gelegen in de buurt van de doelklier. De onderste gebroken lijn geeft de zenuwen aan die lopen van de medulla 

naar het sympartische centrum in de bovenste thoracale segementen van het ruggenmerg. Vanaf hier geleiden efferente 

sympatische zenuwen signalen naar de speekselklieren via het craniale cervicale ganglion.  De bovenste gebroken lijn 

geeft de zenuwbaan weer van de cortex naar de parasympatische centra in de medulla. Deze zenuwen kunnen zowel een 

inhibitorisch als een excitatorisch effect uitoefenen op de speekselsecretie. Efferente autonome zenuwen stimuleren de 

speekselsecretie en er is geen perifere inhibitie van de secretie via de sympatische zenuwen (Uit: Proctor en Carpenter, 

2007). 
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minder kallikrein en minder amylase. Ook wordt door parasympathische stimulatie meer amylase en 

mucine gesynthetiseerd en gesecreteerd en tevens wordt de afvoer door ductuli gestimuleerd. Na 

sympathische stimulatie werd minder volumineus speeksel met meer kallikrein en peroxide en minder 

alkalisch fosfatase geproduceerd (Garrett, 1987). Garrett (1987) refereert ook naar Asking en 

Gjörstrup die in 1986 beschreven dat, hoewel sympathische stimulatie de belangrijkste stimulus is 

voor amylase synthese, parasympatische stimulatie tot een zelfde hoeveelheid amylase kan leiden. 

Ook sympathische stimulatie leidt tot speeksel secretie, hoewel parasympatische stimulatie een 

sterker effect heeft. Garret (1987) refereert naar Bloom et al. die in 1981 beschreven dat interruptie 

van sympatische stimulatie geen heeft invloed op de normale ontwikkeling van de glandula parotis. 

Terwijl Burgen en Emmelin in 1961 beschreven dat interruptie van parasympatische stimulatie leidt tot 

een sterke afname van speekselproductie en uiteindelijke tot gevolg heeft dat speekselklieren 

atrofieren. Tijdens sympathische stimulatie treedt vasoconstrictie van bloedvaten rond de 

speekselklier op en zal de doorbloeding van de speekselklier dalen. Contractie van myoepitheliale 

cellen rond de acini wordt echter veroorzaakt door zowel sympatische als parasympatische stimulatie 

(Garret, 1987). Emmelin (1987) beweert echter dat de contractie van de myoepitheliale cellen 

gemedieerd wordt door sympatische stimulatie, meer bepaald via de α-receptoren.  

Garrett (1987) verwijst naar eerdere reflexstudies van onder andere Garrett et al. uit 1981 waarbij 

aangetoond wordt dat na sympathectomie een enorme opstapeling is van acinaire granules ontstaat. 

Deze granules zijn van belang voor de productie en secretie van amylase. Door het gebrek aan 

sympathische stimulatie kon geproduceerd acinair materiaal niet meer gesecreteerd worden (Garrett, 

1987). 

 

2.3.3 Secretie van speeksel 

Het primaire speeksel wordt gevormd in de acini (ronde uiteinden) en ligt opgeslagen in 

secretiegranules. De inhoud van de granules bestaat uit een waterige oplossing van elektrolyten en 

secretie-eiwitten vergelijkbaar met de samenstelling van het plasma (Silbernagl en Despopoulos, 

2005; Del Vigna de Almeida et al., 2008; Van Nieuw Amerongen et al., 2008). Het secundaire 

speeksel is eerder hypotoon door een geringe resorptie van natrium en kalium ionen en een ruime 

secretie van kalium en bicarbonaat in de afvoerbuizen. Daarbij komend wordt water in de afvoerbuizen 

nauwelijks doorgelaten (Silbernagl en Despopoulos, 2005). 
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Ook als (humane) speekselklieren gedurende lange tijd niet gestimuleerd worden, scheiden ze toch 

geringe hoeveelheid speeksel af. Deze rustsecretie gebeurt niet via exocytose, maar door afgifte van 

kleine vesikeltjes (zie figuur 6.). De rustsecretie wordt gestimuleerd door doorbloeding, bij opdrijving 

van de doorbloeding door bijvoorbeeld fysieke activiteit wordt de rustsecretie gestimuleerd (Del Vigna 

de Almeida et al., 2008; Van Nieuw Amerongen et al., 2008). De vloeistof- en elektrolytensecretie 

verloopt behalve via exocytose voor een deel paracellulair vanuit het interstitium (Van Nieuw 

Amerongen et al., 2008). Het secretieproces is een energieconsumerend proces. Om speeksel vrij te 

stellen in het lumen wordt ATP verbruikt. ATP is een energierijke verbinding gevormd door omzetting 

van glucose (Van Nieuw Amerongen et al., 2008). Rondom de secretie-eenheden vormen myo-

epitheliale cellen een mandje. De acinaire en de ductale cellen zijn omgeven door uitlopers van de 

myo-epitheel cellen, die kunnen contraheren waardoor het speekseltransport naar de mondholte wordt 

vergemakkelijkt (Van Nieuw Amerongen et al., 2008). Vanuit de verschillende lobben van de 

speekselklier verenigen de gestreepte kanalen zich tot grotere interlobulaire afvoerkanalen, die 

tenslotten uitmonden in een grote afvoergang. Bij de glandula sublingualis komen naast een 

hoofdafvoergang ook een aantal kleine afvoergangen voor die rechtstreeks in de mucosa van de 

mondbodem uitmonden (Van Nieuw Amerongen et al., 2008). 

In geval van ongestimuleerde speekselsecretie bij de mens draagt de glandula submandibularis voor 

65%-70% bij aan de totale hoeveelheid geproduceerd speeksel. De glandula parotis draagt voor 20% 

bij, de glandul sublingualis draagt voor 7%-8% bij en de kleinere speekselklieren dragen voor <10% 

aan de geproduceerde hoeveelheid speeksel (Del Vigna de Almeida et al., 2008).  

Figuur 5. Tekening van een lengtedoornsnede van een 

humane speekselklier en dwarsdoorsneden van de 

verschillende compartimenten (uit: Van Nieuw 

Amerongen et al., 2008). 

Figuur 6.  Schematische weergave van de β-adrenerge 

signaaltransductie in intracellulaire processen die leiden tot 

secretie van speeksel; NA =  noradrenaline (uit: Van Nieuw 

Amerongen et al., 2008). 
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Alexander (1966) beschrijft een studie waarbij onderzoek gedaan is naar de salivatie vanuit de 

glandula parotis bij het paard. Hierin refereert hij ook naar eerdere studies uitgevoerd door Collin 

(1886) en Scheunert en Trautman (1921). Er werd ondervonden dat er slechts speekselvloei is bij het 

paard wanneer op voedsel gekauwd wordt. Ook kon aangetoond worden dat het speeksel 

stootsgewijs gesecreteerd werd, beginnend na 10 tot 20 kauwbewegingen. Bij het zien van voedsel 

kon slechts onrustigheid opgemerkt worden, geen speekselsecretie (Alexander, 1966). 

 

2.3.4 Speekselsamenstelling 

Speeksel is van groot belang voor het behoud van de mond en tanden, die het startpunt van de 

vertering vormen. Het vormt een seromucosale bekleding die de mondholte bevochtigd en de mond 

beschermt tegen irriterende agentia en uitdroging. De belangrijkste speekselcomponent hiervoor is 

mucine die de viscositeit van speeksel verzorgd en daarmee aanhechting van bacteriën en schimmels 

bemoeilijkt. Er kunnen verschillende soorten mucines teruggevonden worden in het speeksel. Ze zijn 

structureel opgebouwd uit proteïnen en carbohydraten en met kleine hoeveelheden covalent 

gebonden vetzuren (Levine et al., 1987). Hierdoor geldt dat, hoe hoger speekselvloed door de mond, 

des te meer voedsel-, weefsel- en bacterieresten worden verwijderd (Del Vigna de Almeida et al., 

2008). 

Speeksel is een afspiegeling van bloedplasma, hoewel speeksel de compositie van speeksel veel 

variabeler is dan plasma, cerebrospinale vloeistof of urine. Niet alleen vanwege het feit dat speeksel is 

opgebouwd uit secreta van verschillende klieren, maar ook omdat de compositie van speeksel uit één 

klier sterk variabel is (Eckersall et al., 1985). 80% van het geproduceerde speeksel is afkomstig uit de 

glandula parotis en de overige 20% van de overige speekselklieren (Enberg et al., 2001). Hierdoor 

variëren concentraties van glucose en electrolyten gedurende de dag en per individu (Del Vigna de 

Almeida et al., 2008). Speeksel bestaat voor het grootste deel, zo’n 99%, uit water. Omwille van dit 

hoge percentage water is speeksel hypotoon (Aker en Denbow, 2008). Daarin zijn electrolyten 

opgelost zoals natrium, kalium, calcium, chloor, magnesium, bicarbonaat en fosfaat. Ook bevat het 

speeksel enzymen, immunoglobulinen, mucosale glycoproteinen, sporen van albumine en oligo- en 

polypeptiden evenals glucose en afbraakproducten van zwavel zoals ureum en ammoniak (Del Vigna 

de Almeida et al., 2008).  

Sereuze acinaire cellen produceren de eiwitten amylase (ptyalin) welke een verteringsfunctie heeft, 

lysozyme en lactoferrin. Vooral de laatste twee hebben een niet-specifieke antibacteriële functie 

(Levine et al., 1987; Martinez-Madrigal en Micheau, 1989). Amylase is een verteringsenzym dat de 

aanzet vormt tot zetmeelafbraak. Het meten van amylase in speeksel wordt beschouwd als een 

indicator voor het functioneren van de speekselklieren aangezien amylase zo’n 40% tot 50% vormt 

van het totale eiwit gevormd in de speekselklieren (Enberg et al., 2001). Muceuse acinaire cellen zijn 

iets groter dan de sereuse cellen. Ze bevatten zure sialomucins en neutrale sialomucins in 

verschillende concentraties (Martinez-Madrigal en Micheau, 1989). De verschillende glycoproteïnen in 

speeksel hebben ook een niet-specifieke antibacteriële werking. De sereuse cellen produceren 
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glycoproteinen (oligosacchariden) van het N-gelinkte type, met laag moleculair gewicht die mannose 

bevatten terwijl muceuze cellen glycoproteinen produceren van het O-gelinkte type welke een hoger 

moleculair gewicht hebben (Levine et al., 1987). Een specifieke antibacteriële functie wordt verzorgd 

door secretorisch immunoglobuline A (sIgA), getransporteerd doorheen de acinuscellen (Junquiera en 

Carneiro, 2004). In de afvoerbuisjes van de klier naar de mondholte worden het watergehalte en de 

elektrolytenconcentraties aangepast. In de eerste twee (intralobulaire) segmenten, het schakelstuk 

(‘intercalated duct’) en de speekselbuis (‘striated duct’), hebben vooral een secretorische functie. De 

andere (interlobulaire) segmenten hebben eerder een excretorische functie (Martinez-Madrigal en 

Micheau, 1989). 

De glucose concentratie in speeksel is een afspiegeling van de glucose concentratie in plasma, 

hoewel de overeenkomst niet significant is en daardoor niet gebruikt kan worden voor het monitoren 

van de plasma glucose concentratie (Ben-Aryeh et al., 1988). Glucose in speeksel zal het hoogst zijn 

na inname van voedsel. De zuurtegraad van speeksel varieert van pH 6 tot 7 bij monogastrica.  Deze 

is afhankelijk van de hoeveelheid waterstof in de vorm van organische en anorganische zuren die 

gesecreteerd worden door speekselklieren en de productie door orale microben en de vorming vanuit 

voeding. De hoeveelheid zuur in de mond stimuleert speekselsecretie met daarin bicarbonaat 

waardoor de toegenomen concentratie bicarbonaat in de mond, het zuur in de mond buffert (Ben 

Aryeh et al., 1988).  

Tussen herkauwers en monogastrica is er een duidelijk verschil in samenstelling van het speeksel. Dit 

verschil wordt veroorzaakt door de functie van het speeksel bij deze verschillende soorten 

spijsverteringsstelsels. Het speeksel is nodig om het voedsel door het spijsverteringsstelsel te 

transporteren.  Dit is niet alleen voor het transport naar de dunne darm. Bij herkauwers ook om bij het 

herkauwen het transport van het voedsel van de maag terug in mond te vergemakkelijken. Naast deze 

functie als smeermiddel heeft het speeksel ook een bufferende werking tegen de zuren die ontstaan 

bij fermentatie in de pens. Dit is nodig zodat de bacteriën in de pens een perfect milieu hebben om in 

te gedijen (McDougall, 1947). Per dag kan een volwassen rund 100 tot 200 liter speeksel produceren. 

Het speeksel van herkauwers is isotoon. Het bevat hoge concentratie van bicarbonaat en fosfaat. De 

PH van het speeksel is hoog. Bij toename van de speekselsecretie zal de Na
+
 en PO4

3-
 concentratie 

in het speeksel afnemen terwijl de bicarbonaat, Cl
-
 en K

+
 concentratie zal toenemen (Aker en Denbow, 

2008). 

Bij monogastrica is dit anders. Hier zal bij stijgende speekselsecretie de concentratie van Na
+
, 

bicarbonaat en CL
-
 toenemen terwijl K

+
 afneemt (Aker en Denbow, 2008; Van Nieuw Amerongen et 

al., 2008). De elektrolytensecretie is een actief proces, vooral Na
+
 en K

+
 worden actief uitgewisseld 

door een Na-K-ATPase. Vooral Na
+
 en Cl

-
 concentraties in het speeksel kunnen zeer sterk variëren. 

Ca
2+

 en PO4
2-

 blijven redelijk constant, wat van groot belang is voor de remineralisatie van de 

gebitselementen (Van Nieuw Amerongen et al., 2008). Bij het paard is de samenstelling van het 

speeksel sterk afhankelijk van de flow rate. De hoogste concentraties werden waargenomen tijdens de 

hoogste flow rates (Alexander, 1966; Eckersall et al., 1985). De samenstelling kan zelfs volledig 

verschillend zijn per speekselklier (Eckersall et al., 1985). Bij paarden is bijvoorbeeld het speeksel 
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afkomstig van de gl. parotis rijk aan elektrolyten, met vooral een hoge concentratie aan calcium, en 

arm aan proteïne (Alexander, 1966). Natrium, chloride en fosfaat vertonen de grootste variabiliteit in 

het paardenspeeksel. Verder vertoont glucose een nog grotere variabiliteit aangezien dit variabel is in 

functie van stimulatie met een zoete stimulus (Eckersall et al., 1985). In tabel 2 is weergegeven hoe 

de gemiddelde concentraties van verschillende bestanddelen in paardenspeeksel zich verhouden. 

Bestanddeel 
Gemiddelde 

concentratie 
Bereik Standaarddeviatie 

Sodium (mmol/litre) 8.86 (2-21) 5.26 

Potassium (mmol/litre) 17.47 (2.8-27.1) 5.68 

Calcium (mmol/litre) 6.24 (1.38-9.84) 1.86 

Magnesium (mmol/litre) 1.57 (0.32-2.27) 0.48 

Chloride (mmol/litre) 11.86 (3-25) 5.75 

Phosphate (mmol/litre) 0.89 (0.19-2.15) 0.49 

Urea (rnmol/litre) 1.09 (0.2-2.2) 0.47 

Glucose (mmol /litre) 34.5 (9.9-14.3) 6.80 

Protein (g/litre) 0.657 (0.2-1.5) 0.16 

DH 6.83 (3.86-9.16) 1.47 

 

 

In 1987 is door Vining en McGinley beschreven dat ook verschillende hormonen in speeksel worden 

uitgescheiden. Met name de cortisol, oestriol en progesteron komen in speeksel voor in concentraties 

die een afspiegeling vormen van de plasma concentratie. Ook dehydroepiandrosteron sulfaat, 

thyroxine en hormonen uit de hypofyse kunnen bepaald worden in speeksel. Maar deze staan minder 

in relatie tot de plasma concentratie (Vining en McGinley, 1987). 

Hormoonbepaling in speeksel heeft als voordelen dat het een niet-invasieve en stress vrij alternatief is 

voor de invasieve bloed of plasma afname. Gröschl et al. (2008) beschrijven verschillende methoden 

voor de afname van speeksel en het isoleren van hormonen, peptiden of medicijnen. Voornamelijk 

glucocorticoïden konden accuraat (80 tot 100%) gemeten worden in het speeksel (Gröschl et al., 

2008). 

 

2.4 SPEEKSELSECRETIE ONDER INVLOED VAN STRESS 

Welbekend bij de mens is het ervaren van een droge mond tijdens stresssituaties. Onterecht wordt dit 

fenomeen door veel auteurs toegewezen aan een sympatische overactiviteit (Garrett, 1987). Garrett 

Tabel 2: Gemiddelde concentratie van bestanddelen in speeksel van 6 paarden (Uit: Eckersall et al., 1985). 
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(1987) refereert naar Czermak (1857) om het ontstane misverstand te verklaren. Czermak toonde in 

1857 aan dat door middel van sterke elektrische stimulatie van de sympatische zenuwen, een 

inhibitatorisch effect ontstond op de parasympatische zenuwen: Voor de elektrische stimulus was een 

vlotte speekselvloei op gang  gekomen door parasymptatische activiteit, welke na de elektrische 

stimulus plots tot een einde kwam. Hierdoor werd algemeen aanvaard dat de sympatische zenuwen 

een inhiberend effect kunnen hebben op de parasympatische zenuwen (Garret, 1987). Garret (1987) 

refereert naar een later onderzoek, uitgevoerd door Emmelin en Engström (1960) waarbij fysiologisch 

bewijs werd geleverd dat er bij de kat in de glandula submandibularis verschillende sympatische 

takken bestaan; namelijk zenuwtakken naar de klier zelf en andere zenuwtakken naar de bloedvaten 

die de klier bevloeien. Ook werd aangetoond dat beiden tot verschillende centrale controle 

mechanismen behoren (zie figuur 4.) (Garret, 1987). Hieruit kan opgemaakt worden dat de 

speekselvloei eerder geremd wordt door vasoconstrictie in de speekselklier dan door directe inwerking 

van de sympaticus zelf op de klier (Garret, 1987; Proctor en Carpenter, 2007). 

In de volgende twee tabellen wordt een kort overzicht gegeven van de inwerking van verschillende 

neurotransmitters en welke invloed ze hebben op speekselsamenstelling en –volume. 

Neurotransmitter Receptor Second messenger Celtype Secretiefunctie 

Noradrenaline Bèta-adrenerg cAMP Acinair Eiwit, mucine 

 Alfa-adrenerg Ca
2+

 GCT eiwit 

Acetylcholine Muscarine-cholinerg Ca
2+

 Acinair Vloeistof, elektrolyt, 

weinig eiwit 

 

 

Parameter Bèta-adrenerg Alfa-adrenerg Cholinerg  

Volume Klein Klein Groot  

Viscositeit Hoog Laag Laag  

Eiwitgehalte Hoog Hoog Laag  

Mucinegehalte Erg hoog Laag Erg laag 

 

 

 

Bij de mens is onderzoek gedaan naar de eiwitconcentratie in het speeksel onder invloed van stress. 

Aangezien alfa-amylase de belangrijkste eiwitcomponent is, zijn concentraties aan speeksel-alfa-

amylase (sAA) hier gebruikt om de activatie van het sympatische zenuwstelsel na te gaan (Rohleder 

et al., 2006). Vastgesteld kon worden dat de interactie van het sympatisch zenuwstelsel op de 

speekselklieren (vooral na β-adrenerge stimulatie) een verhoogd eiwithehalte in het speeksel tot 

gevolg heeft.  

Over invloed van stress op het speekselvolume worden verschillende resultaten vermeld. In de studie 

van Rohleder et al. (2006) waar het speekselvolume werd gemeten na sociale stress-testen kwam 

men tot de conclusie dat psychosociale stress een verhoogd speekselvolume tot gevolg heeft. In een 

Tabel 3. Regulatie van de speekselsecretie door neurotransmitters (Uit: Van Nieuw Amerongen et al., 2008). 

Tabel 4. Karakteristieke verschillen tussen speeksels na verschillende soorten neuronale stimuli (Uit: Van Nieuw Amerongen et 

al., 2008). 
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studie van Morse et al. (1981) wordt het speeksel geanalyseerd van patiënten die een stressvolle 

procedure ondergaan bij de tandarts. Hier kon een verminderde flow en een verhoogde viscositeit 

(adrenerg) van het speeksel opgemerkt worden. Bij relaxatie werd eerder een verhoogde waterige 

flow (cholinerg) opgemerkt. 

 

 

 

 

 

Door stress krijgt de sympatische tak de overhand, met als gevolg een viskeuze, muceuze secretie 

(zie figuur 7.) welke in eerste instantie visueel beoordeeld kan worden (Morse et al., 1981).  

In tegenstelling tot andere soorten waar speekselproductie reflexmatig opgewekt kan worden door 

psychische of sensorische aspecten, komt de speekselsecretie bij het paard alleen opgang door 

kauwbewegingen (Alexander, 1966; Moeller et al., 2008). De meningen zijn verdeeld of het kauwen op 

het bit voortkomt uit relaxatie of juist door stress. Quick en Warren-Smith (2009) hebben dit 

onderzocht, door verschillende objectieve parameters te vergelijken, of paarden verschillende reacties 

vertonen tijdens arbeid met bit en zonder bit. Zij refereren naar Podhajsky (1967) en Anon (1990) die 

beweren dat kauwen op het bit door paarden voorkomt uit relaxatie. Ook Manfredi et al. (2005) halen 

dit aan in hun artikel en noemt Steinbrecht (2007) een paardenmond ‘levendig’ als het paard kauwt op 

het bit met vorming van schuimend speeksel tot gevolg. In de studie van Quick en Warren-Smith 

(2009) kon geconcludeerd worden dat paarden tijdens arbeid met bit een hogere hartfrequentie en 

hartvariabiliteit vertonen wat zou kunnen wijzen op het ervaren van meer stress door een bit. Eén van 

de parameters die geëvalueerd werd in hun studie was de frequentie in kauwbewegingen met of 

zonder bit. Met bit werden duidelijk meer kauwbewegingen waargenomen. Hierbij moet wel een 

objectief onderscheid gemaakt worden tussen ‘een bevredigende activiteit in de mond’ en echt 

Figuur 7.  Een vergelijking van twee speekselstalen. Elk staal is genomen nadat het speeksel zich een minuut in de mond 

van de patiënt heeft kunnen opstapelen. Staal A is net voor een stressvolle ingreep opgevangen en staal B na de ingreep. 

Merk op dat staal A een duidelijk grotere opaciteit en kleiner volume heeft in vergelijking met staal B. Het volume van staal 

A is 0,5 mL en van staal B 1,3 mL (Uit: Morse et al., 1981). 
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kauwen op het bit. In deze studie werden tweejarige paarden gebruikt die onbekend waren met een 

bit. De paarden werden eerst gelongeerd aan een longeerlijn. Vervolgens werden de paarden bereden 

door een ruiter. Zowel aan de longe als onder het zadel werd van  de paarden de drie verschillende 

gangen: stap, draf en galop gevraagd. (Quick en Warren-Smith, 2009). 

Manfredi et al. (2005) hebben een studie gedaan naar de slikfrequentie bij paarden, gebruik makend 

van verschillende soorten bitten tijdens arbeid. Uit dit onderzoek bleek dat de slikfrequentie sterk 

verschilt tussen de verscheidene paarden. Het slikken wordt niet tegengewerkt door het bit wanneer 

paarden in galop op een loopband bewegen met een gebogen hoofd-hals-houding (verticale houding 

van de neusrug). De gebogen hoofd-hals-houding werd bekomen door het aanbrengen van 

bijzetteugels. Bij vergelijking van een trens en een Myler bit
1
, bleek de slikfrequentie wel hoger te zijn 

bij een trens (Manfredi et al., 2005). Bitten met sleutels en rollers stimuleren het paard tot het spelen 

met het bit waardoor de speekselsecretie gestimuleerd wordt. Naast bijkomende structuren aan het bit 

speelt ook het materiaal waarvan het bit is gemaakt een rol: Koper en aurigan
2
 stimuleren eveneens 

de speekselsecretie (Bennett, 2001).  

De speekselsecretie wordt gestimuleerd door kauwbewegingen doordat de stretchreceptoren in de 

orale mucosae worden gestimuleerd tijdens het kauwen (Moeller et al., 2008). Door de 

kauwbewegingen is het speeksel constant in beweging en gaat het schuimen (Steinbrecht, 2007). 

Opmerkelijk is dat sommige paarden ook schuim produceren wanneer ze gereden worden zonder bit. 

   

De vraag is of het ontstane schuim in de mond van de paarden welke bitloos gereden worden ontstaat 

door een ontspanning van de kaak met als gevolg lichte mondbewegingen of dat schuimend speeksel 

toch door stress ontstaat. 

Ten tijde van stress verandert niet alleen de samenstelling van het speeksel (zie tabel 3. en 4.) maar 

diffundeert ook ongebonden cortisol naar het speeksel (Schmidt et al., 2010; Peeters et al., 2011). Het 

cortisolgehalte in het speeksel bedraagt ongeveer 10-15% van het gehalte in het serum (Pell en 

McGreevy, 1999).  Paarden zijn zoals vele andere dieren onderhevig aan een circardiaan en een 

ultradiaan ritme. Cortisolgehalten en andere hypofysaire hormonen volgen deze ritmen. Onder invloed 

van deze ritmen ontstaan pulsgewijze vrijstellingen van cortisol met een pieksecretie in de ochtend 

(Irvine en Alexander, 1994; Pell en McGreevy, 1999). Pell en McGreevy (1999) hebben in een studie 

                                                      
1
 Een trens met een gebogen mondstuk aangepast aan de anatomie van de paardenmond. In het midden van het mondstuk 

bevindt zich een verbindingsstuk waardoor een onafhankelijke zijdelingse draaibaarheid van het mondstuk ontstaat. 
2
 Aurigan is een legering van >80% koper, 4% silicium en 11% zink. Als het materiaal oxideert krijgt het een zoete smaak 

waardoor het paard erop gaat kauwen. Om het bit slijtvaster te maken bevat het ook silicium. 

Figuur 8. Op beide figuren wordt 

een paard bitloos gereden  waarbij 

ook schuim op de lippen ontstaat 

(Foto’s verkregen van 

www.bokt.nl). 

A B 
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met verschillende groepen paarden onderzocht hoeveel deze pieksecreties verschillen en welke 

factoren hier invloed op hebben. Geconcludeerd kon worden dat er kleine individuele verschillen 

bestaan maar sterke verschillen tussen de verscheidene groepen. De pieken in hoeveelheden 

gesecreteerd cortisol bereikten in hun studie niet zulke hoge gehalten als veroorzaakt door stress 

(Peeters et al., 2011). 

 

2.5 BESPREKING EN CONCLUSIES: KAN STRESS VIA HET SPEEKSEL DIFFERENTIEEL 

GEMETEN WORDEN BIJ HET PAARD? 

Zoals eerder aangehaald kauwen ontspannen paarden licht op het bit met als gevolg een verhoogde 

speekelsecretie (Manfredi et al., 2005; Steinbrecht, 2007), wat door de bewegingen van de mond en 

de lippen gaat schuimen (Steinbrecht, 2007). Dikwijls wordt gedacht dat een groot speekselvolume 

ook veroorzaakt wordt door een verminderde mogelijkheid tot slikken voor het paard door een te ver 

gebogen hoofd-hals-houding. In de studie van Manfredi et al. (2005) is ondervonden, met behulp van 

endoscopische onderzoek, tijdens arbeid met een gebogen hoofd-hals-houding en de aanwezigheid 

van een bit, de mogelijkheid tot slikken niet wordt verhinderd. 

Een correcte ongedwongen verzameling bij een paard leidt tot een relaxatie van de rugspieren en van 

de kaak. Hier komt een ontspannen kauwen op het bit uit voort (McGreevy et al., 2010). Zoals 

verwacht zou in dit geval schuimend speeksel op de lippen van het paard te zien moeten zijn. De 

vraag is of een droge mond in dit geval op stress zou kunnen wijzen, zoals bij de mens het geval is in 

stressvolle situaties (Morse et al., 1981). Volgens Moeller et al. (2008) komt de speekselproductie bij 

het paard alleen op gang door kauwbewegingen en niet door toedoen van psychische of sensorische 

aspecten zoals bijvoorbeeld bij de mens. In dit geval zou een droge mond eventueel kunnen wijzen op 

spanning in de rug en kaak, waardoor er niet op het bit gekauwd wordt, met minder speekselproductie 

tot gevolg. Aan de andere kant zou schuimend speeksel ook veroorzaakt kunnen worden door een 

verhoogd eiwitgehalte, wat veroorzaakt wordt door een verhoogde sympatische tonus (Van Nieuw 

Amerongen et al., 2008). 

Het is moeilijk om het uitwendig uitzicht van speeksel te koppelen aan een bepaalde 

gemoedstoestand bij paarden. De vraag is in hoeverre de speekselsamenstelling van een paard 

veranderd onder invloed van stress. De parameter eiwitgehalte en dan meer specifiek het alfa-

amylase gehalte in het speeksel kan gebruikt worden bij de mens om stress aan te tonen (Rohleder et 

al., 2006). Bij paarden is deze parameter nog niet gebruikt in studies omdat het eiwitgehalte wellicht 

niet bruikbaar is. Zoals eerder aangehaald is het cortisolgehalte wel meetbaar onder invloed van 

stress (Schmidt et al., 2010; Peeters et al., 2011). Dit laat een opening naar verder onderzoek. 

Eventueel zou het uiterlijk van speeksel vergeleken kunnen worden met de samenstelling van het 

cortisolgehalte.  

Om de studie zo eenduidig mogelijk te maken is het best om een zeker opleidingsniveau aan te 

houden en verschillende rijstijlen met elkaar te vergelijken. Om het niveau gelijk te houden zou men 

bijvoorbeeld kunnen aanhouden paarden te gebruiken die zijn opgeleid tot en met de oefening de 
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piaffe. Deze oefening wordt uitgevoerd in zowel de klassieke als de moderne rijkunst. Om te 

differentiëren tussen stress door de manier waarop een paard gereden wordt en bijvoorbeeld de 

omgeving zou het speekselstaal het best genomen worden in bekende omgeving van het paard. 

Eventueel kunnen twee stalen genomen worden, één tijdens arbeid en één in rust. Ook zouden 

verschillende opleidingsniveaus van paard en ruiter met elkaar vergeleken kunnen worden. Zowel 

binnen de moderne rijkunst als de klassieke rijkunst.  

Er zijn verschillende materialen beschreven voor het opvangen van speeksel waaronder de Salivette
®
, 

de Quantisal
®
 en de SCS

®
 (Saliva-Collection-System) (Gröschl et al., 2008). Hiervan is de Salivette

®
 

het meest geschikt voor het isoleren van hormonen zoals cortisol in het speeksel en wordt ook het 

meest gebruikt. De Salivette
®
 is een buisje bestaande uit propyleen met verschillende uitsparingen, 

gevuld met een absorberende substantie (Gröschl et al., 2008). Het eventuele nadeel van het gebruik 

van de Salivette
®
 bij paarden is, dat het recipiënt een minuut ter plaatse dient te blijven, dat deze met 

een arteriële klem vastgeklemd moet worden aan de mucosa in de paardenmond. Na centrifugeren 

komt er ongeveer 1 ml speeksel vrij uit de Salivette
®
 wat gebruikt kan worden voor analyse (Schmidt 

et al., 2010).  

Yamaguchi et al. (2009) ontwikkelde een chromatografische wegwerp-strip om cortisol in speeksel te 

meten. Er wordt gebruik gemaakt van een biosensor met een aangekoppeld enzym, in dit geval 

glucose oxidase (GOD), welke een conjugaat vormt met cortisol. Er kunnen cortisolconcentraties 

gemeten worden tussen 1 en 10 ng/mL in 25 minuten (R
2
 = 0.95). De test kan afgelezen worden met 

een ‘optical reader’ die de hoeveelheid uitgezonden licht, door de strip, meet en omzet in digitale 

informatie (Yamaguchi et al., 2009). Het nadeel is wel bij deze test dat de samenstelling van het 

speeksel niet onderzocht kan worden. Een voordeel is dan weer dat deze methode erg snel is. Deze 

test zou wel nog gevalideerd moeten worden voor het onderzoek van speeksel van paarden. 

Met de juiste materialen kan nagegaan worden in welke gemoedstoestand een paard zich bevindt en 

of dit samengaat met specifieke uiterlijke kenmerken van het speeksel of dat alleen de samenstelling 

hiervan kwalitatief veranderd.  
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1.STAGE GEZELSCHAPSHUISDIEREN 

1.1 Logboek stage gezelschapshuisdieren 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

9/7/2012 08u45 Uitleg over praktijkruimte en zorgen voor 

gehospitaliseerde patiënten.  

 

 09u00 Consult: Draadjes verwijderen bij een hond 

waarbij een anaalklieradenoom verwijderd is. 

De wonde is nog niet 

helemaal genezen. Afspraak 

met eigenaar gemaakt om 

de wonde goed in de gaten 

te houden. En contact op te 

nemen wanneer het niet 

beter wordt.  

 09u10 Klant komt medicatie afhalen  

 09u20 Consult: Hond met een klein bultje op zijn 

oor.  

Het lijkt een onschuldige 

reactie op een insectenbeet. 

De eigenaar is zo ontzettend 

bezorgd dat dierenarts toch 

een afdrukpreparaat 

genomen heeft en deze is 

opgestuurd naar het labo. 

 09u30 Consult: aangereden Stafford pup met pijn 

aan 1 voorpoot en 1 achterpoot.  

Opgenomen voor 

Röntgenfoto’s te kunnen 

nemen. Metacam® gespoten  

tegen de pijn. 

 09u40 Consult: Shih tzu met jeuk aan oren en poot. 

-> duidelijk beeld van atopie  

Extra onderzoek: Swab van de oren. 

Microscopisch was er duidelijk Malassezia te 

zien. 

 

Behandeling: pootjes 

wassen met chloorhexidine 

shampoo. 

De oren behandelen met 

Posatex ®.  

Afbouwschema voor 

Prednisolone: 1 week 2x per 

dag 1 tablet. 1 week 1x per 

dag 1 tablet. 1 week ½ tablet 

per dag. 
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 10u10 Klant komt ontworming voor hond en kat 

ophalen  

 

 10u15 Consult: Kat met allergie komt voor 

maandelijkse Artuvetrin® injectie. 

 

 11u00 Consult: Bloedname van een kat die de 

laatste tijd wat vermagerd is.  

 

 11u30 Consult: Draadjes verwijderen bij een hond 

waarvan de anaalklieren zijn weggenomen.  

De perineale regio was 

pijnlijk en erg gezwollen en 

was duidelijk ontstoken. 

Daarom de hond nog 

behandeld met Dolagis® 

(carprofen) en 

Xeden®(enrofloxacine). 

 12u00 Röntgenfoto’s nemen van Stafford-pup.  Diagnose: 

compressiefractuur van de 

groeiplaat van de linker 

voorpoot. Breuk in de 

femurkop van de rechter 

achterpoot. 

 13u15 Consult: Vaccinatie kat  

 13u30 Consult: Kat die in huis plast. Tevens een 

huidallergie heeft.  

De kat heeft wel veel stress door een nieuwe 

hond in huis.  

Extra onderzoek: 

cystocentesis  

Behandeling:  

Moderin® 

(methylprednisolone), 

Comfortis®(spinosad), 

Xeden®(enrofloxacine) 

 14u30 Huisbezoek Door een vergissing was de 

eigenaar niet thuis. 

Huisbezoek is verplaatst  

 15u30 Aangereden Stafford-pup uitlaten en 

overleggen met de eigenaar over doorsturen 

naar 2
e
-lijnskliniek. Eigenaar kiest ervoor om 

de hond door te sturen naar 2
e
-lijnskliniek 

voor operatie.  

Behandeling: Vetergesic ® 

(buprenofrine) tegen de pijn. 
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 17u00 Consult: 2 hondjes met vlooien Behandeling: 

Comfortis®(spinosad), 

Voren® (dexamethasone). 

Omgeving behandelen met 

Bolfo fleegardspray. 

De katten thuis ook 

behandelen met 

Stronghold® (selamectine). 

 17u20 Klant komt dieetvoeding kopen  

 17u25 Klant komt medicatie afhalen  

 17u30 Consult: Hond met oogprobleem. Oog was 

dichtgeplakt door de etter. Schoongespoeld 

met fysiologische zoutoplossing om te 

kunnen bekijken. Unicaïne in het oog 

druppelen tegen de pijn en om beter in het 

oog te kunnen kijken. 

Extra onderzoek: 

oogonderzoek m.b.v. 

oftalmoscoop en 

fluoresceïne. Fluoresceïne 

positief. 

Diagnose: oppervlakkig 

letsel van de cornea 

Behandeling: opticorn®, 

trafloxal® (ofloxacine). 

 18u30 Consult: Kat met huiduitslag en jeuk in een 

bepaald patroon. Onder de oksel en in de 

liezen multifocale ulceratieve letsels.  Kat is 

al door verschillende dierenartsen bekeken 

en behandeld maar zonder positief resultaat. 

Corticosteroïden werken tijdelijk. 

Behandeling: Voren® injectie 

voor tijdelijke verlichting.  

Foto’s gemaakt om te 

kunnen overleggen met een 

collega.   

 18u45 Consult: Kat van 18 jaar met neusbloeden en 

een geschiedenis van extreem vermageren. 

Euthanasie 

 19u00 Klant komt dieetvoeding kopen.  

 19u05 Klant komt medicatie afhalen.  

 19u15 Consult: Vaccinatie + ontworming hond. 

Hond mankt ook licht.  

Vaccinatie + Milbemax ® 

Behandeling manken 

Meloxidyl®(meloxicam)  
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

10/7/2012 8u45 Consult: Kat die mank loopt. Verdacht van 

een achillespees ruptuur vanwege de stand 

van de achterpoot. 

Kat wordt opgenomen om 

later die dag röntgenfoto’s te 

kunnen nemen voor 

diagnose.  

 9u00 Verzorgen hospitalisatie patiënten.   

 9u30 Operatie: verwijderen van grote bijklauwen bij 

een Mechelse Herder.  

 

 11u30 Consult: Allergische hond komt voor een 

Artuvetrin® injectie + nageltjes knippen. 

 

 11u45 Consult: Kat die veel vermagerd is, drinkt 

veel, gaat niet meer op de kattenbak. Krijgt al 

een nier dieet. Ook heeft de kat vlooien  

- Bloed afnemen voor 

bloedonderzoek 

- Effipro®(fipronil) 

tegen de vlooien.  

 12u00 Klant komt voeding kopen.  

 12u05 Aangereden Stafford-pup naar de kliniek 

brengen voor operatie aangezien de 

eigenaar i.v.m. werk niet in staat is dit te 

doen.  

 

 12u45 Huisbezoek: Vaccinatie hond  

 14u15 Röntgenfoto maken van de kat met 

vermoedelijke een ruptuur van de 

achillespees.  

Diagnose: ruptuur 

achillespees.  

 14u30 Hond ophalen waarbij de bijklauwen 

verwijderd zijn.  

Medicatie voor thuis: 

Clavubactin® (Amoxicilinne 

met clavulaanzuur) 

en Meloxivet® (meloxivet) 

 15u10 Met eigenaar van kat, met 

ruptuurachillespees, overleggen over 

operatie en doorsturen naar 2
e
-lijnskliniek.  

Eigenaar kiest ervoor om 

geen dure operatie te 

betalen voor deze kat. Maar 

stemt er wel mee in dat de 

dierenarts zelf probeert te 
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opereren. Waarbij het risico 

op het niet slagen van de 

operatie bekend is.  

 16u45 Verzorgen van hospitalisatie patiënten.   

 17u10 Consult: Cocker Spaniël met jeuk en pijn aan 

1 oor.  

Extra onderzoek: otoscopie  

Diagnose:  middels 

otoscopie is duidelijk te zien 

dat er een grasaar tegen het 

trommelvlies ligt.  

Behandeling: het oor 

spoelen met water om de 

grasaar eruit te spoelen. Dit 

is niet gelukt. De hond komt 

de volgende dag terug om 

deze te verwijderen onder 

anesthesie.  

 18u00 Consult: draadjes verwijderen bij een hond 

die geopereerd is aan een pyometra. 

 

 19u00 Consult: Border colli die licht mank loopt. De 

hond zou het weekend een agility wedstrijd 

lopen.  

Met de eigenaar besloten 

om de hond eerst rust te 

geven.  

 19u30 Consult: Vaccinatie hond, enkel rabiës   

 19u30-

20u00 

Samen met de dierenarts de laboratorium 

uitslagen/bloedonderzoeken van maandag 

en dinsdag bespreken.  

 

 

 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

11/7/2012 8u45 Hospitalisatie patiënten verzorgen   

 9u00  Operatie: castratie kater   
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 9u30  Consult: spalk verwijderen van een fractuur 

tarsus van een kat.  

 

 10u00 Röntgenfoto’s bekijken van bovenstaande 

kat met fractuur tarsus. 

 

 10u05 Opruimen operatieruimte na castratie kater.  

 10u15 Consult: Duitse Herder met terugkerend 

lipplooidermatitis. 

Extra onderzoek:  tape strip 

Diagnose: Malassezia en 

coccen.  

Behandeling: Ketofungol® 

(ketoconazol) en 

Keforal ® (cefalexine) 

 11u00 Consult: Konijn die acuut slecht geworden is. 

Konijn lijkt veel buikpijn te hebben.  

Extra onderzoek: RX 

abdomen-> grote maag, veel 

gas in de darmen. 

Behandeling: Primperan® 

(metoclopramide), 

Meloxivet® (meloxicam), 

Baytrill®(enrofloxacine). 

 11u45 Cocker spaniel zou komen voor het 

verwijderen van de grasaar. Maar de 

eigenaar heeft wegens omstandigheden 

moeten afbellen.  

 

 14u00-

16u00 

Operatie: Kat met ruptuur van achillespees  

 16u15 Consult: verwilderde kat met een probleem 

aan zijn kop. Met behulp van een  dwangkooi 

de kat kunnen sederen met 

Domitor®(medetomidine) 

Onderzoek: kat heeft abces 

aan de kaak. Ook heeft de 

kat luizen. 

Behandeling:  abces openen 

en spoelen met fysiologische 

zoutoplossing. 

Convenia®( cefovecin), 

Tolfedine®(tolfenamzuur), 

Meloxivet®(meloxivet), 

Stronghold® (Selamectine), 

Profender® (emodepside en 

praziquantel). 
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 17u00 Ophalen van de inmiddels in de 2
e
-lijnskliniek 

geopereerde Stafford-pup. 

 

 17u30 Ophalen van de gecastreerde kater  

 

 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

12/7/2012 9u00 Hospitalisatie patiënten verzorgen   

 9u15 Klant komt voer ophalen  

 9u30 Consult: Duitse Herder acuut mank. Grote 

bol op elleboog waar wit secreet uitkomt. Ook 

andere kleinere bollen. 

Extra onderzoek: dunne 

naaldaspiraat van de grote 

bol op de elleboog. 

Röntgenfoto’s maken van 

voorpoten. 

 

 13u30 Na overleg met een collega dierenarts nog  

röntgenfoto’s gemaakt van de heup van de 

Duitse Herder 

 

 13u45 Huisbezoek: vaccinatie chihuahua  

 14u45 Consult: Teefje 5jaar kruising herderachtige, 

vermoedelijk drachtig. De dracht is 

ongewenst. Heeft ook meerdere kale plekken 

op het lichaam die jeuken. Duidelijke 

hotspots. 

Behandeling hotspots: 

Keforal ® (cefalexine) 

 

Extra onderzoek i.v.m. 

vermoedelijke dracht: 

röntgenfoto waarop puppy’s 

te zien zijn.  

Behandeling tegen dracht: 

2x Alizin® (aglepristone) 

injectie met 24 uur ertussen. 

Eerste injectie de volgende 

dag omdat het middel nog 

besteld moet worden. 
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 15u30 Huisbezoek: euthanasie 16 jarige yorkshire 

terriër.  

Domitor®, Thiopental®, 

Dolethal®, T61®. 

 16u00 Opruimen hospitalisatieruimte  

 17u00 Eigenaar van de kat die geopereerd is aan 

de achillespeesruptuur komt  kat bezoeken. 

 

 17u30 Klant komt medicatie ophalen.  

 18u00 Consult: Franse bulldog die mank loopt.  

Bij palpatie is een duidelijke patellaluxatie te 

voelen. 

Behandeling: Caprodyl® 

(carprofen) tegen de pijn. 

Eigenaren informeren over 

eventuele operatie in 2
e
 

lijnskliniek.  

 18u30 Consult: 2 katten vaccineren   

 19u00 Kat wordt binnen gebracht voor 

gebitssanering.  

 

 19u15 Consult: Golden Retriever met een korst 

boven het oog. Deze korst is eerder 

onderzocht geweest. De eigenaren zouden 

terugkomen wanneer hij niet uit zichzelf zou 

verkleinen. Om deze evt. te verwijderen.  

Met eigenaren afgesproken 

om nog 1 week af te 

wachten, daarna opnieuw 

contact op te nemen.  

 19u45 Consult: Kat met koorts (40°C) en een 

pompende ademhaling. Vermoedelijk FIP. 

Extra onderzoek:  

- Buikpunctie voor 

onderzoek.  

- Rxfoto: veel gas in 

de buik te zien.  

Behandeling: Tolfedine® 

 20u20 Consult: Franse bulldog  die incontinent is.  

Controle van oren na een vroegere otitis 

externa. 

Extra onderzoek: 

Sonderen voor urine. 

Opsturen voor 

bacteriologisch onderzoek 

en sediment. 

 

Oren zijn in orde.  
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

13/7/2012 8u45 Kat met huidprobleem van 9/7/2012 wordt 

gebracht om biopten te kunnen gaan nemen.   

 

 8u55 Hospitalisatie patiënten verzorgen   

 9u05 Klant komt dieetvoeding kopen  

 9u15 Consult: 2 katten voor vaccinatie 

+ontworming + ontvlooien 

Vacinnatie + Milbemax® 

+Stronghold® 

 10u15 Consult: hond vaccineren. Ook rabiës en 

kennelhoest. 

 

 10u50 Klant komt dieetvoeding kopen  

 11u00 Kat voor biopten in slaap doen.  Domitor® + Ketamine 

 11u15 Punchbiopten nemen.  

 12u00-

14u00 

Gebitssanering kat  1 kies verwijderd en 1 

haaktand verwijderd.  

 15u15-

16u00 

Huisbezoek: Kat vaccineren + ontwormen  Vaccinatie + Milbemax® 

 17u00 Eigenaar komt de kat van gebitssanering 

ophalen.  

 

 17u15 Consult: draadjes verwijderen van een 

gesteriliseerde kat.  

 

 17u30 Consult: Kat die steeds dikker wordt zonder 

meer eetlust te hebben. Vermoedelijk 

drachtig.  

Extra onderzoek: 

Röntgenfoto: zeker 4 a 5 

kittens te zien. 

 

Eigenaar informeren over 

het houden van de kittens of 

ovariohysterectomie  
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 18u30 Klant komt dieetvoeding kopen  

 19u00 Consult: Hond met jeuk aan poten. Lijkt 

atopie.  

Behandeling: afbouwschema 

van 3 weken met 

prednisolone kela 5 mg.  

 19u30 Klant komt dieetvoeding kopen  

 19u45 Klant komt voeding en medicatie kopen 

 

 

 19u50 Consult: 1
e
 injectie Alizin® drachtige teef van 

consult van 12/7/2012 

 

 
 

1.3 Casuïstiek gezelschapsdieren. 

Voor een dierenarts is de castratie van een kater een routine ingreep. Het is een vrij simpele ingreep 

die vaak uitgevoerd wordt en waarbij niet zoveel materiaal nodig is.  

Er zijn verschillende voordelen aan het castreren van een kater. Het voorkomt  dat de kater zich gaat 

voortplanten en kattinnen in de buurt (ongewenst) drachtig maakt. Bij het seksuele gedrag van de 

kater horen ook gedragingen die voor de eigenaar als onprettig ervaren worden, zoals sproeien en 

een sterke urinegeur. De katers hebben de neiging om weg te lopen. Ook kunnen ze agressief gedrag 

vertonen naar andere katers in de buurt en veel gaan vechten.  

Door de kater te castreren zal dit voorkomen kunnen worden. Het wordt aangeraden om de katers te 

castreren voordat ze geslachtsrijp zijn. Dit is op een leeftijd tussen 5 en 7 maanden.  

Er is altijd een kleine kans op wondinfectie na castratie. Aangezien de wonde niet gehecht wordt, kan 

het goed draineren. De eigenaar dient het goed in de gaten te houden. Mocht het toch gaan zwellen 

en ontsteken, dan kan een antibioticakuur  vereist zijn.  

Een veel voorkomende complicatie na een castratie is het ontstaan van overgewicht. Het is belangrijk 

om de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. De gecastreerde kater zal namelijk neiging hebben 

om meer voedsel op te nemen terwijl zijn energiebehoefte afneemt. Wanneer de gecastreerde kater 

nog kittenvoer krijgt is het verstandig om over te stappen op voer voor volwassenkatten. Wanneer de 

gecastreerde kater al aanleg heeft om dik te worden is het handig om lightvoer te gaan verstrekken. 

Een handige tip is om het gewicht van de kat bij te houden door deze wekelijks of tweewekelijks te 

wegen. Er kan dan snel ingespeeld worden op schommelingen in het gewicht.  
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Signalement: 

 Ras: Europese korthaar 

 Geslacht: mannelijk  

 Leeftijd: 1,5 jaar 

 Gewicht: 3,5 kg 

Anamnese: De eigenaar wil het dier laten castreren omdat het veel vecht met andere katten in de 

buurt.  

De behandeling  

De kater is de avond van tevoren al binnen gebracht zodat deze de ochtend van de castratie nuchter 

is.  

De kater wordt gesedeerd met 0,2 ml Domitor® (medetomidine) en geïnduceerd met 0,1 ml Ketamine. 

Vervolgens worden de ogen gezalfd tegen uitdroging.  

De kater wordt in rugligging gelegd en de pootjes worden vastgemaakt aan de tafel. Het scrotum van 

de kater wordt geplukt. Vervolgens wordt het ontsmet met chloorhexidine. De testis wordt 

opgespannen en er wordt een zo klein mogelijke snede gemaakt door de huid, subcutis en de tunica 

vaginalis. De testis wordt opgespannen en uit het scrotum getrokken. Met de hand wordt het 

gubernaculum testis losgescheurd. Om de zaadstreng af te binden hebben we de knoop van Blake 

gebruikt (zie figuur 1.). Hiervoor zijn ook andere methodes te gebruiken zoals: ligatuur met 

resorbeerbaar materiaal, of de ductus deferens kan geknoopt worden aan plexus pampiniformis.         

De wonde heelt per secundam. 

 

 
 

 

 
 

Figuur 1. Orchiëctomie van een kater via de knoop van Blake. (TW Fossum, Small animal surgery, 1997) 
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Na de ingreep krijgt de kater pijnstiller en antibiotica: 0.35ml Tolfedine® (tolfenamzuur) en 0.35 ml 

Duphamox® (amoxicilline). 

Bron 

- http://www.vetcases.ugent.be/images/casepics/Hondcasus3cursus.pdf 

- http://www.werquin.be/castratie%20kater.htm 

 

1.3 Analyse van structuur en management praktijk gezelschapsdieren 

De praktijk waar ik stage heb gelopen is in principe een eenmanspraktijk. Op het moment van mijn 

stage was de dierenarts zelf met verlof. In zo’n geval heeft zij een vervanger. Dit is een pas 

afgestudeerde dierenarts die zo nu en dan een keer een dag of een aantal consultaties overneemt. 

Op het moment van mijn stage zou de vervangende dierenarts 4 weken de gehele praktijk draaiende 

houden. In de voormiddag van 9u00 tot 13u00 is er altijd een dierenartsassistente aanwezig. Deze 

assistente kan een handje toesteken waar nodig. Ook zorgt zij voor een deel van de administratie. 

Eenmaal per week komt er ook een kuisvrouw om de praktijk te schoon te maken.  

De werkplanning wordt door de dierenarts zelf gemaakt. Iedere maandag-, vrijdag- en 

zaterdagochtend zijn er vrije consultaties van 9u00 tot 10u00. Evenals elke maandag-, dinsdag-, 

woensdag- en vrijdagavond van 18u30 tot 19u30. Op andere tijdstippen wordt er via afspraken 

gewerkt. Naast de consultaties is er ook een mogelijkheid voor het afleggen van huisbezoeken. De 

donderdag zorgt de dierenarts dat ze vrij is, maar indien nodig zal ze gewoon werken. 

De praktijk is gelegen aan een drukke baan. Er is voldoende gelegenheid om te parkeren. Ook is het 

mogelijk om de praktijk via openbaar vervoer te bereiken. De praktijk is uitgerust met een wachtzaal, 

een consultatieruimte, operatieruimte, hospitalisatieruimte en een ruimte voor opslag van voorraden. 

De hospitalisatieruimte bevat 4 kleine (katten) hokjes en 2 grotere (honden) hokken. Recentelijk is er 

een digitaal röntgenapparaat aangeschaft om eenvoudiger diagnoses te kunnen stellen. Er is dan ook 

een extra ruimte voor het maken van deze foto’s.  Er wordt gewerkt met specifieke software om alle 

patiënten bij te houden.  Dit programma heet Vmac/Vwin. Het is geen gemakkelijk programma om 

mee te leren werken. Na een week stage had ik nog steeds niet door hoe alles werkte. Tijdens de 

week van mijn stage kon de vervangende dierenarts advies vragen aan een collega in de buurt. De 

dierenartsenpraktijk werkt vaker samen met deze dierenarts. Elke donderdag neemt zij de spoed 

patiënten over aangezien de eigenaar dierenarts dan vrij is.  Voor patiënten die nood hebben aan een 

2
e
-lijnsbehandeling is er een samenwerkingsverband bij een 2

e
-lijnskliniek op ongeveer 20 km afstand.  

Over de financiële situatie van de praktijk kan ik heel moeilijk iets zeggen omdat ik enkel gesproken 

heb met de vervangende dierenarts. Deze krijgt voor haar vervanging een vast bedrag per dag. 

Aanvankelijk leek dit een mooi bedrag, maar in vergelijking met het aantal uur werk viel het toch wat 

tegen. De vervangende dierenarts werkt namelijk ongeveer van 9 uur tot 22 uur. De consulten en de 

huisbezoeken worden normaal gezien contant of met bankcontact betaald. In sommige gevallen zoals 

http://www.vetcases.ugent.be/images/casepics/Hondcasus3cursus.pdf
http://www.werquin.be/castratie%20kater.htm
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bijv. bij een euthanasie wordt er een rekening verstuurd. In het licht van de huidige grote investering 

(digitale röntgen) en het ruime klantenbestand, lijkt het voor mij als buitenstaander financieel goed te 

gaan met de praktijk.  

De eigenaar dierenarts van de praktijk heeft een speciale interesse voor dermatologie. Daarom komen 

er ook veel dermatologie patiënten in de praktijk. Ze doet histologisch onderzoek van de huid en wordt 

hiervoor ook door collega dierenartsen ingezet. Ze heeft de mogelijkheid om de stalen te versnijden in 

het academisch ziekenhuis. Thuis kan ze deze microscopisch bekijken. Aangezien het een vrij drukke 

praktijk is vragen zowel ik, als de vervangende dierenarts ons af, wanneer de dierenarts hier tijd voor 

heeft.  

De sterke punten van de praktijk zijn vooral dat er veel mogelijkheden zijn om tot een juiste diagnose 

te komen. Er is veel materiaal aanwezig om goed en efficiënt te kunnen werken. Een van de zwakke 

punten van de praktijk is de inrichting van de hospitalisatieruimte. Dit is een kleine ruimte en daardoor 

onhandig in gebruik zoals bijv. bij het schoonmaken van de hokken van de dieren. Een ander nadeel 

is dat de praktijk gelegen is in een deel van het woonhuis. De patiënten met hun eigenaar komen 

binnen via de hal van het woonhuis. Eerder was het gemakkelijk om via deze hal het woonhuis te 

betreden en hier zijn in het verleden ook problemen mee geweest. Om deze reden is de hele praktijk 

voorzien van camera’s. Het woonhuis is voorzien van alarminstallatie en het is enkel mogelijk om het 

woonhuis via de praktijk te betreden door een code in te toetsen. Er wordt in deze praktijk nog veel 

gewerkt met huisbezoeken. Het is nadelig dat deze bezoeken veel tijd vergen. Aan de andere kant is 

het ook een “unique selling point” en kan het derhalve een positieve invloed hebben op het 

klantenbestand.  

 

 

2. STAGE GROTE HUISDIEREN 

2.1 Logboek Stage Grote Huisdieren 

 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 

16/7/2012 8u00-

10u00 

Spreekuur kleine huisdieren. -3x consulten voor vaccinatie. 

- Heidewachtel die plastic 

gegeten heeft met 40,6°C -> 

doorgestuurd. Het bleek om 

mastitis te gaan. 

- Golden Retriever met een 

wratje op zijn kop dat is gaan 

bloeden -> honingzalf 
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-oudere hond (12 jaar) met 

jeuk. Eigenaar wenst geen 

verder onderzoek dus 

behandeld met een 

corticosteroïden injectie 

 11u00 Samen met een assistent kadaver 

wegbrengen van een hond die het 

weekend geëuthanaseerd is geweest. 

 

 12u00 Samen met de assistente in het 

laboratorium bacteriologisch onderzoek 

doen van melkstalen van koeien met 

mastitis. 

 

 13u00-

15u45 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

varkensvermeerderingsbedrijf dat 

verspreid is over 7 verschillende locaties 

Geen grote problemen. 

gedetecteerd. Veel biggen per 

toom. Goede mestvarkens. 

 16u00-

16u45 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: vleesvarkensbedrijf 

Geen problemen, maar veel 

varkens zijn ook al weg. 

 21.30-

00.30 

Spoedgeval: een hond met 

vergiftingsverschijnselen: rond 21 uur 

beginnen met braken. Op de praktijk: 

speekselen- mydriasis-niet goed kunnen 

stappen door de achterhand zakken- 

hevig schokken. 

Klinisch onderzoek: pols en 

ademhaling is verhoogd, 

temperatuur is 38.4°C, 

mydriasis.  

Bloedonderzoek: enkel 

gestegen glucose. 

De hond weten te stabiliseren 

door het aanleggen van een 

infuus met fysiologische 

zoutoplossing. 

Baytrill®(enrofloxacine) indien 

er toxines zijn vrijgekomen. 

Metoclopramide tegen de 

misselijkheid en het braken.  Na 

een uur ook 

Acetadon®(acetylpromazine en 

methadon) om de hond te 

kalmeren.  
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / 

bedrijfsbezoek 

Opmerkingen 

17/7/2012 8u00-

9u00 

Spreekuur kleine huisdieren. - Teckel met pijnlijk 

abdomen. Zowel rug als 

buik. Urine afnemen 

voor urine onderzoek. 

 

 10u00 Verzorgen van de hond met 

intoxicatieverschijnselen. 

- infuus verwijderen 

- Baytrill® spuiten 

- uitlaten 

 11u00 De eigenaar van de intoxicatie hond 

komt de hond ophalen. 

 

 11u10-

13u00 

Assistente helpen bij het aanvullen 

van de apotheek 

Aangezien de dierenarts naar 

een delicate bedrijfsbespreking 

is, was het niet mogelijk om een 

stagiaire mee te nemen. 

 16u00-

16u30 

Bedrijfsbezoek: kalf dat niet wil 

rechtstaan, na een kruis op kruis 

ligging en een zware partus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boerderijhond had zwelling op zijn 

buik.  

Na klinisch onderzoek lijkt alsof 

het bekken van het kalf 

beschadigd is. Het is een mooi 

kalf dat poging doet om zelf te 

recht te staan. Daarom is het 

advies aan de veehouder om 

het eerst 1 week te proberen 

het kalf op de been te krijgen. 

Door hem 2x per dag recht op 

te zetten met behulp van een 

harnas. 1x maal Biodyl® 

(minarelen, vitaminen en spore 

elementen )spuiten. 

 

 

Dit blijkt om mammatumoren te 

gaan. Aangezien de leeftijd en 

de functie van de hond wordt 

besloten om niet tot een 

behandeling over te gaan.  
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 16u45-

17u30 

Bedrijfsbezoek: 2 varkens 

euthanaseren en medicatie afleveren 

Ene varken voor euthanasie 

had polyartritis. Beide varkens 

waren een geval van 

staartbijten. Euthanasie m.b.v. 

T61®. 

 17u45-

18u00 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

2 varkens gezien met grote 

navelbreuk. 

2 varkens met dikke gewrichten 

1 varken waarvan de bijklauw 

eraf was. 

 18u30-

18u45 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

- Aantal individuele zieken: 

kaakabces-darmprolaps. 

- Volwassen spoelworm gezien 

bij 1 varken. 

Advies aan de veehouder: 

3x per ronde ontwormen 

zerofen®(fenbendazole). 2 

weken na opleg. Dan nogmaals 

na 5 weken en nogmaals na 5 

weken. Het middel goed 

mengen en zeker weten dat alle 

varkens het middel binnen 

krijgen. 

 19u00-

19u30 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

periodieke bedrijfscontrole 

melkveebedrijf 

Koeien zien er goed uit. 

Gemiddeld 30 liter. Celgetal is 

150 000 cellen per liter. 

 20u00 Medicatie afleveren bij 

vleesvarkenbedrijf 

 

 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / 

bedrijfsbezoek 

Opmerkingen 

18/7/2012 8u00-

9u00 

Spreekuur kleine huisdieren -4x vaccinatie hond 

- overleg over euthanasie van 2 

katten 

- othematoom franse bulldog 

- opname sterilisatie hond 
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 10u00 Operatie: sterilisatie teef  

 12u30-

13u00 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

varkensvermeerderingsbedrijf 

- Euthanasie van 2 biggen mbv 

T61®. 

- uier van zeugen is niet altijd 

even goed . Advies aan 

veehouder: voor het biggen 

over gaan op lactovoer 

- bij biggen in de kraamstal een 

aantal met streptococcen. 

Advies: Albipen® (ampicilline) 

spuiten  

 14u10-

14u25 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

Tiental slijters mogelijks Porcine 

intestinale adenomatosis (PIA). 

Advies: Tylan 2%® 

(tylosinefosfaat) 

 15u10-

15u25 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

Varkens groeien goed. Alleen 

hier een daar een kuchje te 

horen. 

 15u40-

16u15 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

-sommige voerbakken zijn niet 

goed afgesteld. 

- enkele oorpuntjes te zien 

- geen uniformiteit per hok. 

 16u55-

17u10 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

1 varken met vlekken op huid -> 

huidontsteking. Advies: 

behandelen met Ivomec® 

(ivermectine) en 

Albipen®(ampicilline) 

 17u30 Melkstaal ophalen bij een collega 

dierenarts. 

 

 18u00 Medicatie afleveren bij een 

vleesvarkensbedrijf 

 

 20u00 Hond euthanaseren op de praktijk  

 21u00 Huisbezoek: hond euthanaseren  
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Datum Uur Aard consultatie / huis- / 

bedrijfsbezoek 

Opmerkingen 

19/7/2012 8u00-

9u00 

Spreekuur kleine huisdieren - Kat vaccineren 

- Hond vaccineren 

- Bloedname Golden Retriever 

- Heidewachtel van 16/7 waarbij 

de mastitis geabcedeerd is. 

 9u00-

10u00 

Operatie: Verwijderen van 

onderhuidse tumor ter hoogte van de 

schouder bij een Cairn Terriër  

 

 10u00-

11u00 

Operatie: othematoom van de Franse 

Bulldog van 18/7 

 

 11u00-

12u00 

Formulieren en stalen klaar maken 

voor het VETMED laboratorium 

 

 11u00-

13u00 

Vertegenwoordiger van Savetis komt 

om een drench systeem te verkopen. 

De dierenarts ziet wat in het 

product en durft de investering 

aan te gaan. 

 14u00-

15u00 

Keizersnede melkkoe Stuitligging en zwaar kalf 

 16u00-

16u40 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding bij een 

varkensvermeerderingsbedrijf 

Afspraak om te starten met 

gripovac ipv flu2 (bestaat niet 

meer) 

 16u40-

16u50 

Bedrijfsbezoek koe met 

baarmoederontsteking 

Boer gaat de baarmoeder zelf 

spoelen. 

 17u00-

17u45 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding bij een 

varkensvermeerderingsbedrijf  

Groot probleem van oorpuntjes. 

Dit start al bij het afspenen. 

Advies: waarschijnlijk 

mycotoxine in het voer. Voer 

laten testen. 

 18u15-

18u50 

Bedrijfsbezoek 3
e
 kalfskoe die 

verworpen heeft. In korte tijd hebben 

3 koeien verworpen. 

Bloedafname voor onderzoek. 

 19u00-

19u05 

Melkstaal voor bacteriologisch 

onderzoek ophalen  
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 20u00-

20u30 

Auto aanvullen vanwege heel vroeg 

moeten vertrekken de volgende dag.  

 

 20u30-

21u00 

Melkstalen inzetten voor 

bacteriologisch onderzoek. 

 

 

Datum Uur Aard consultatie / huis- / 

bedrijfsbezoek 

Opmerkingen 

20/7/2012 6u00-

6u30 

Auto klaarzetten voor vertrek Nog een paar laatste dingen 

aanvullen. Zoals operatiedoos 

voor navelbreukoperatie 

 8u15-

9u30 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf. 

Bijzonderheid van dit bedrijf: het levert 

1 ster varkensvlees, enkel aan Albert 

Heijn. 1 * houdt in dat de varkens iets 

meer m² ter beschikking hebben en 

dat ze aan hokverrijking doen door de 

varkens elke dag nieuw stro aan te 

bieden.  

Mooie varkens. Enkele 

individuele zieke zoals kreupel, 

kaakabces. 1 afdeling met 

hoest. 

 11u15-

12u15 

Bedrijfsbezoek melkveebedrijf voor 

operatie navelbreuk van een kalf. 

De navelbreuk is gaan 

ontsteken dus dient voorzichtig 

verwijderd te worden. 

 13u15-

15u15 

Open dag bezoeken van een nieuwe 

stal die binnenkort in gebruik genomen 

gaat worden.  

Stal met het sorti-systeem. 

Waarbij de varkens in 

groepshuisvesting gehouden 

gaan worden per 450 varkens. 

Via een computergestuurde 

camera wordt er bepaald 

hoeveel de varkens wegen en 

naar welke voederstation ze 

geleid worden. De 2 

verschillende voederstations 

verstrekken voeder met 

verschillende energiewaarde. 

Als de varkens het juiste 

slachtgewicht bereikt hebben, 
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worden ze automatisch 

uitgeselecteerd.  

 16u00-

16u15 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

Goede varkens. 1 afdeling zijn 

net biggen opgelegd, de 

temperatuur is hier te laag. 

Enkele van de net opgelegde 

biggen heeft slecht beenwerk. 

 16u25-

17u25 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding bij een 

vleesvarkensbedrijf.  

Bijzonderheid van dit bedrijf: het levert 

1 ster varkensvlees, enkel aan Albert 

Heijn 

In totaal zijn er 16 afdelingen. 

Op 3 afdelingen na zien alle 

varkens er goed uit. Op de 3 

andere afdelingen zijn er 

problemen als: kreupelheid-

hoest en benauwdheid-

streptococcen - geen 

uniformiteit. 

 17u30-

18u15 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

Geen problemen 

 18u30-

19u00 

Bedrijfsbezoek in het kader van 

bedrijfsbegeleiding: 

vleesvarkensbedrijf 

Geen problemen 

 20u00-

21u00 

Pony met recidiverende koliek.  

 

Klinisch onderzoek: pols: 38, 

37.7° C, AH 24, CVT: ok. Niet 

zweten.  

Borborygmi aanwezig en deze 

zijn laagtonig. 

Rectaal onderzoek: een bol te 

voelen links net achter het 

bekken.  

Behandeling: 

- Paraffine olie   

- Tube Hippo Veyxin 840 entero  

- Borgal ® (sulfa trimethoprim) 

- Finadyne ® (flunixine)  

- orale pasta sulfa trimethoprim 

Advies aan eigenaar: de pony 

met regelmaat voeren, enkel 

hooi, weinig tot geen krachtvoer 
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2.2 Casuïstiek grote huisdieren. 

Signalement, Anamnese en klinisch onderzoek:  

3
e
 kalfskoe verworpen op 7 maanden dracht. Geïnsemineerd 1-12-2011. Verworpen 18-7-2012.  

Koe laat melk schieten, wil goed eten, uitvloeiing stinkt. Deze koe is in het algemeen gezien nooit een 

goede koe geweest, zo heeft ze altijd onder het gemiddelde gezeten qua melkgift. Op hetzelfde bedrijf 

hebben eerder 2 koeien verworpen. Het bedrijf is vrij van BVD en er wordt gevaccineerd tegen IBR. 

 

 

Probleemlijst:  

 Verwerpen van 3 koeien op hetzelfde bedrijf. 

Differentiaal diagnose abortus bij het rund: 

 Bacteriële oorzaken van abortus: 

- Brucellose: Nederland is sinds 1 augustus 1999 officieel vrij van Brucellose.  Bij verwerpen is 

het verplicht om hierop te onderzoeken.  

- Campylobacteriose: doordat stieren langdurig drager (thv preputium) kunnen zijn van 

Campylobacter kunnen koeien besmet worden bij het dekken (zowel natuurlijk als via KI). 

Vroege embryonale sterfte is het meest voorkomend. Soms treedt er ook laattijdige abortus 

op.  

- Chlamydia: Dit is een infectie die meestal ondergediagnosticeerd wordt. Abortus treedt 

meestal op tussen 7 en 9 maanden dracht. Deze infectie geeft geen symptomen bij de 

moeder.  

Foto 1. Het geaborteerd kalf  (Door  N. van Dussen 19-7-2012) 
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- Listeriose: abortus treedt op in laatste trimster van de dracht. De infectie komt momenteel 

weinig voor. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door veranderde inkuilmethode.   

- Leptospirose: Abortus vindt plaats in laatste trimester van de dracht. De foetus bevindt zich in 

een autolytische toestand. Deze kiem is betrekkelijk onbelangrijk. 

- Yersinia pseudotuberculosis: Deze kiem kan bij septicaemie ook de drachtige uterus 

infecteren. 

- Arcanabacterium pyogenes: Deze kiem kan bij septicaemie ook de drachtige uterus 

infecteren.  

- Histophilus somni: deze kiem kan in geval van septicaemie abortus veroorzaken. Het gaat 

gepaard met andere symptomen. Zoals ademhalingsstoornissen bij jonge dieren en 

zenuwsymptomen (sleepers disease). 

- Salmonella: Abortus door Salmonella is van toenemende betekenis. Het is onbekend waarom. 

Het gaat gepaard met algemene symptomen bij de koe, zoals bijvoorbeeld diarree of 

subklinische mastitis.  

 

 Mycotische oorzaken van abortus 

- Aspergillus Fumigatus: abortus treedt meestal op tussen de 5 en 8 maanden dracht. Dit wordt 

het meeste gezien van januari tot mei. Infectie komt vooral voor op aanbindstallen waar hooi 

wordt gevoerd. Er zijn geen symptomen bij het moederdier.  

 

 Protozoaire oorzaken van abortus 

- Neospora caninum: In Nederland is dit de belangrijkste oorzaak van abortus bij het rund. 

Ziekteverschijnselen die kunnen optreden zijn: abortus, mummificatie, vroeggeboorte of 

doodgeboorte. Abortus treedt op tussen de 3 en 9 maanden dracht. De foetus vertoont geen 

macroscopische letsels. Er kan accidenteel een keer abortus voorkomen, maar ook multipele 

abortusgevallen zijn bekend.  

 

 Virale oorzaken van abortus 

- Boviene virale diarree(BVD): Dit virus kan abortus veroorzaken bij het rund. Meestal tot 

ongeveer 6 maanden dracht kan er embryonale sterfte optreden.  Het virus geeft geen 

symptomen bij de moeder.  

- Blauwtong (BT): Dit virus kan embryonale sterfte, abortus en perinatale sterfte veroorzaken. 

Typisch hierbij is dat de aangetaste vrucht onderontwikkelde hersenen heeft. Hydroencephalie 

en ancephalie worden gevonden op lijkschouwing.  

- Boviene herpes virus (IBR/IPV):Infectieuze pustular vulvovaginitis is minder virulent dan 

infectieuze boviene rhinotracheitis. Abortus treedt meestal op na 5 maanden dracht. De foetus 

is meestal in vergevorderde staat van autolyse, aangezien de foetus pas 3-5 dagen na infectie 

verworpen wordt. Bij deze infectie heeft het moederdier in een vroeger stadium een 

respiratoire infectie ondergaan. 
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- Schmallenbergvirus: Dit is een orthobunyavirus dat nog maar recentelijk bekend is. Het wordt 

overgedragen door culicoides of kriebelmuggen. Deze muggen zijn vooral actief van half 

augustus tot oktober. Het virus is ontdekt doordat er in deze periode ineens rundvee met 

onverklaarbare symptomen was. Symptomen zoals milkdrop, koorts, neusvloei en diarree. Dit 

is de eerste klinische vorm van het virus. Bij de 2
e
 klinische vorm is er sprake van verwerping, 

congenitale misvormingen en verhoogd aantal doodgeboortes.  

 

 Niet infectieuze oorzaken van abortus 

- Chromosomale afwijkingen  

- Plantaardige teratogenen (o.a. lupinen, senecio) 

- Phyto-oestrogenen en F2-toxines: F2-toxines komen voor op granen. De phyto-oestrogenen 

zijn plantaardige stoffen met een oestrogene werking. Beide stoffen samen zouden elkaar 

dusdanig versterken dat het abortus kan veroorzaken.  

- Te hoge temperatuur: Het is onbekend of alleen een te hoge temperatuur kan leiden tot 

abortus. 

- Meerlingendracht: Vaarzen verwerpen eerder bij tweelingdracht, vooral wanneer er sprake is 

van een unilaterale tweelingdracht. Het percentage tweelingen bedraagt 3,5% bij koeien en 

1,0% bij vaarzen.   

- Subfertiliteit: Het blijkt dat koeien die moeilijk drachtig worden (meer dan 3 keer zijn 

geïnsemineerd) vaker verwerpen.  

- Cervixinsufficiëntie: hier is niets met zekerheid over bekend. 

- Placentabloedingen: hier is niets over bekend. 

- Vaccinaties: vaccins zijn nu veel veiliger dan vroeger. Vroeger werd met regelmaat gezien dat 

koeien verwierpen na vaccinatie. 

- Operatie/stress/toxinemie: Na een buikoperatie (TRP) of stress in de laatste 2 maanden van 

de dracht kan abortus frequent optreden. 

- Inseminatie van een drachtige koe: Dit is een bekende oorzaak van verwerpen. Over 

aantallen en percentages is niets bekend. 

Onderzoek 

- Bloedafname 19/7/2012 

- Bloedstaal verzenden op 20/7/2012 naar De gezondheidsdienst voor dieren te Deventer (NL) 

- Bloedserologie op: Brucella, Neospora en Schmallenbergvirus.  

Neospora en Schmallenbergvirus lijken in dit geval meest waarschijnlijk. Onderzoek op Brucella 

omdat dit verplicht is.  

Diagnose: 

De gezondheidsdienst voor dieren heeft na bloedonderzoek bepaald dat het gaat om een infectie met 

het Schmallenbergvirus.  
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Behandeling  

Er is geen vaccin of gerichte behandeling beschikbaar tegen Schmallenbergvirus. Het virus treft enkel 

herkauwers. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.  

Preventief kan men de drachtige dieren tijdens de periode van activiteit van kriebelmuggen ophokken.  

Bronnen:  

- Cursus bijzondere pathologie van de grote huisdieren, Prof. Dr. Koen Chiers 

- Cursus bedrijfsdiergeneeskunde rund, Prof. Dr. de Kruif 

- http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/B/Brucellose/Verspreiding_en_freque

ntie 

- http://www.dgz.be/ziekte/schmallenbergvirus 

- http://www.favv.be/dierengezondheid/schmallenberg/ 

 

 

2.3 Analyse van structuur en management van de praktijk 

De grote huisdierenpraktijk waar ik stage gelopen heb is 11 jaar geleden opgestart door 1 dierenarts. 

Op dit moment is er nog steeds 1 dierenarts werkzaam, maar er is in de loop van der tijd wel 

assisterend personeel bijgekomen. Elke ochtend van maandag tot vrijdag, van 6u00 tot 12u00, is er 

een assistente die zich vooral bezig houdt met de apotheek en het beantwoorden van de telefoon en 

e-mails. Van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 15u00 is er ook een andere assistente, zij houdt zich 

vooral bezig met laboratorium en assisteert bij operaties en het kleine huisdieren spreekuur. Beide 

assistentes zijn verder multi-inzetbaar, daar waar nodig. Op woensdag is er van 8u00 tot 15u00 een 

meneer die zich bezig houdt met de (financiële) administratie. Op zaterdagochtend van 8u00 tot 

14u00 is er dan nog een derde dierenartsassistente werkzaam. Deze helpt daar waar nodig. 

De praktijk bevindt zich in een boerderij die gehuurd wordt door de dierenarts. Deze boerderij is 

tevens woonhuis van de dierenarts. Er is een consultatieruimte voor kleine huisdieren die ook gebruikt 

wordt als operatiezaal. Hier liggen alle benodigdheden binnen handbereik. Ook is hier een computer 

aanwezig om alle gegevens van patiënten in te voeren.   Er is een afleverruimte voor medicatie en een 

gekoelde apotheekruimte. De keuken van de boerderij dient als wachtzaal. De klanten die komen 

nemen plaats aan de keukentafel en worden hier van koffie of thee voorzien. De keuken is tevens 

hospitalisatieruimte voor de gehospitaliseerde patiënten. De geopereerde patiënten kunnen hier bij de 

kachel wakker worden uit hun narcose. Achter de keuken ligt een open kantoorruimte met 2 bureaus 

en 2 computers waar de assistentes meestal werken. Er is ook een laboratoriumruimte waar 

mogelijkheden zijn voor bloedonderzoek, urineonderzoek, bacteriologisch onderzoek, melkonderzoek 

en mestonderzoek. Voor de bedrijfsbezoeken beschikt de dierenarts over een geklimatiseerde 

bedrijfswagen die tevens voorzien is van nodige voorraden.  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/B/Brucellose/Verspreiding_en_frequentie
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/B/Brucellose/Verspreiding_en_frequentie
http://www.dgz.be/ziekte/schmallenbergvirus
http://www.favv.be/dierengezondheid/schmallenberg/
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De verschillende computers in de praktijk zijn met elkaar verbonden. Er wordt gewerkt met speciale 

software Animana. Dit programma is zeer gebruiksvriendelijk maar bevat nog enkele kinderziekten. 

Het systeem is tevens gekoppeld aan Medirund en IKB. Dit is gemakkelijk voor het registreren van het 

antibioticagebruik. In Nederland is het voor een geborgde dierenarts verplicht om dit bij te houden.  

De werkplanning wordt in overleg met elkaar gemaakt. Elke ochtend van maandag tot 

zaterdagochtend is er een spreekuur van 8u00 tot 9u00 voor kleine huisdieren. Dit zijn sinds kort geen 

vrije consultaties meer maar gaan enkel op afspraak. Op donderdagvoormiddag tot 13u00 worden de 

operaties voor kleine huisdieren ingepland; het inplannen wordt door de assistentes gedaan. De 

overige tijd is de dierenarts bezig met bedrijfsbezoeken op de bedrijven zelf. De bedrijfsbezoeken in 

het kader van bedrijfsbegeleiding worden lange tijd vooraf al ingepland. Dit gaat gemakkelijk 

aangezien deze om de 4 weken plaatsvinden. Het werkgebied van de dierenarts omvat een vrij groot 

gebied en om deze reden wordt er getracht de bedrijven die dicht bij elkaar liggen op dezelfde dag te 

plannen.  

De dierenarts werkt zeker 80 uur per week, maar probeert toch zoveel mogelijk elke avond tijd vrij te 

maken voor ontspanning. Dit lukt niet altijd. Ze heeft met 2 dierenartsen in de buurt een 

samenwerkingsverband, zodat ze elkaars diensten kunnen overnemen wanneer iemand verhinderd is. 

Voor  patiënten die verloskundige hulp nodig hebben kan de dierenarts zich ook altijd beroepen op 

een veeverloskundige die werkzaam is in die regio. Een spoedgeval komt echter altijd ongelegen, 

omdat de planning voor de dag dan altijd veranderd moet worden.  

Qua financiën is het voor de dierenarts geen vetpot. Toch is ze heel tevreden omdat er in de loop van 

de tijd al veel verbeterd is. Er worden voor de toekomst ook plannen gemaakt om naartoe te streven. 

Hierbij wordt op de kortere termijn gedacht aan het up-to-date houden van de website, en goed 

functioneren van de specifieke software Animana. Op de langere termijn wordt er gedacht aan het 

aanschaffen van een nieuwe bedrijfswagen, het aannemen van een 2
e
 dierenarts en het aanschaffen 

van een echo apparaat. Op de nog langere termijn is het aanschaffen van een röntgenapparaat 

wenselijk. 

Er blijft niet heel veel tijd over voor specifieke activiteiten. Maar zo nu en dan geeft de dierenarts 

tijdens speciale avonden informatie bij een soort studiegroepen voor veehouders.  

De sterke punten van de praktijk  zijn vooral de omgang met de mensen en de dieren. Dit gebeurt 

allemaal op een hele sociale, gemoedelijke en gezellige manier. Het is een voordeel om een kleine 

praktijk te zijn omdat de dierenarts gemakkelijk zelf haar tijd kan indelen en daarbij niet afhankelijk is 

van iemand anders. Een kleine praktijk heeft echter ook zijn nadelen. Doordat er maar 1 dierenarts 

werkzaam is, is het soms heel moeilijk om stipt te zijn. Wanneer er een spoedgeval tussendoor komt 

is het al niet meer mogelijk om op tijd op een afspraak te verschijnen. Gelukkig snappen de meeste 

veehouders dit en maakt men er geen probleem van. Maar het maakt het niet gemakkelijk om een 

planning te maken en die te volgen. Als kleine praktijk is het soms ook lastig concurreren met grote 

praktijken in de buurt. Een goed voorbeeld is de aankoop en verkoop van medicatie. Een grote praktijk 

kan een grotere hoeveelheid medicatie in een keer aanschaffen waardoor ze vaak korting krijgen bij 
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de leverancier. Hierdoor kunnen ze de medicatie ook met een lagere prijs weer doorverkopen aan de 

veehouder. Bij een kleine praktijk is het niet mogelijk om in zulke grote hoeveelheden medicatie aan te 

schaffen in verband met de houdbaarheidsdatum.  

3. ALGEMENE REFLECTIE 

Voor mij waren de 2 weken stage twee zeer leerzame weken. Niet alleen omdat ik meer heb geleerd 

over diergeneeskundige handelingen, maar juist ook omdat ik veel heb geleerd over sociale en 

communicatieve vaardigheden die nodig zijn als dierenarts. Bij mijn eerste week stage bij een pas 

afgestudeerde dierenarts merkte ik pas goed hoe lastig het kan zijn om op een handige manier met 

eigenaren om te springen. Bijvoorbeeld wanneer de eigenaar echt overtuigd moet worden van het 

instellen van een bepaalde behandeling. De tweede week stage bij een zeer ervaren dierenarts 

toonde dan ook het verschil. In tegenstelling tot de eerste dierenarts had deze dierenarts een routine 

in het omgaan met eigenaren/veehouders. Deze dierenarts had de nodige ervaring om de eigenaren 

eerder voor zich te winnen. Hetgeen wat me het meeste is opgevallen aan deze 2 weken stage is dan 

ook het belang van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Ondanks dat er tijdens onze 

opleiding niet veel tijd aan besteed wordt, is het volgens mij toch een punt van aandacht. Daarom ben 

ik blij dat ik dat nu al eens heb kunnen ervaren, en vooral ook heb gezien hoe je deze vaardigheden in 

de loop van je carrière kan blijven ontwikkelen.  

Doordat ik bij mijn stage kleine huisdieren te maken had met een vervangende dierenarts heb ik 

moeilijker een beeld kunnen vormen over het management van deze praktijk. Bij de andere stage 

(grote huisdieren) liep ik mee met de eigenaar dierenarts. Hierdoor heb ik veel kunnen praten over het 

beheren van een eigen praktijk. En de daarbij behorende wet- en regelgeving. Zo is het in Nederland 

bijvoorbeeld verplicht om een geborgde rundvee dierenarts te zijn wanneer je bedrijfsbezoeken aflegt. 

Op ieder rundvee bedrijf dient een gezondheidsplan en een behandelplan aanwezig te zijn. Ook het 

antibioticabeleid bij landbouwhuisdieren is hier heel strikt geregeld. Doordat dit in België niet op deze 

manier geregeld wordt was dit nieuw voor mij. Ook zeer interessant om meer over te horen aangezien 

ik wellicht wel in Nederland zou willen gaan werken na mijn studie.  

De stage kleine huisdieren heeft mij wel een goed beeld gegeven van het werken in een kleine 

huisdierenpraktijk. De praktijk had een groot klantenbestand en werd druk bezocht. Hierdoor heb ik 

een grote verscheidenheid aan patiënten voorbij zien komen. Ook hier was het voor mij interessant 

om te zien hoe een pas afgestudeerde dierenarts tot een goede diagnose komt. Het viel mij op dat de 

dierenarts ondanks haar onervarenheid goed wist wat ze deed en bij twijfel altijd een collega 

dierenarts contacteerde. Deze manier van werken spreekt mij erg aan omdat ze hierdoor geen grote 

risico’s neemt. Deze dierenarts had nog geen routine als het gaat om doseringen van medicatie. Dit 

lijkt mij iets dat vanzelf komt wanneer je meer met dezelfde middelen werkt. Tijdens deze stage heb ik 

ook mijn eigen praktische vaardigheden mogen oefenen. Ik mocht assisteren bij operaties. Ik heb zelf 

een kater mogen castreren, heb verscheidene injecties/vaccinaties mogen plaatsen, bloed mogen 

afnemen bij een kat, een SNAPtest mogen doen, hechtingen verwijderen. Het was heel leuk om dit al 

eens te mogen oefenen. Soms viel zo’n handeling nog best tegen terwijl het bij een ander zo simpel 
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lijkt. Bijvoorbeeld het bloednemen bij de kat verliep niet helemaal vlekkeloos doordat ik het bloedbuisje 

niet binnen handbereik had gezet. Tijdens deze stage heb ik ontdekt dat ik het werken in een kleine 

huisdierenpraktijk nog leuker vind dan ik aanvankelijk had gedacht.  

Voor de stage grote huisdieren heb ik vanwege de afstand besloten om bij de dierenarts thuis te 

blijven logeren. Doordat ik dag en nacht aanwezig was heb ik kunnen meemaken hoe het leven van 

een dierenarts met een eenmanspraktijk er aan toe gaat. We hebben lange dagen gemaakt en ook 

eens nachtwerk. Ik vond het heel leuk om dit in zijn geheel te kunnen ervaren. Ik zie mezelf nog niet 

op deze manier werkzaam zijn voor lange tijd. Ik merkte dat ik bij thuiskomst toch wel wat tijd nodig 

had om alle nieuwe indrukken te verwerken. Mijn verwachting is dat het iets is waar je in groeit. 

Gelukkig was deze dierenarts na 11 jaar eigen praktijk nog steeds heel erg enthousiast over haar 

werk. Anders is dit denk ik geen job om lang vol te houden.  

De dierenarts van mijn stage grote huisdieren heeft een speciale belangstelling voor  het 

diergeneeskundige aspect van de varkenshouderij. Aangezien een groot deel van haar klanten dan 

ook varkenshouders zijn, heb ik heel veel verschillende varkensbedrijven bezocht. Eigenlijk ligt mijn 

persoonlijke interesse niet zo  bij industriële veehouderij. Door de enorme passie en gedrevenheid van 

de dierenarts heeft ze me toch de mooie kanten ervan laten zien. Ik heb na een week stage dan ook 

het idee dat ik hierover enorm veel heb bijgeleerd.  Ik merk dat wanneer ik nu zelfstandig door een stal 

of een afdeling loop, mijn oog al een stuk geoefender is voor het detecteren van eventuele problemen. 

Door meer kennis en inzicht te hebben verkregen ben ik nu dan ook enthousiaster over 

varkenshouderij dan bij aanvang van de stage. Het cliënteel van de praktijk bestaat ook uit een heel 

aantal rundveebedrijven (voor bedrijfsbegeleiding) en een gering aantal paarden. Hier heb ik deze 

stageweek minder van gezien. Dit vind ik aan de ene kant wel jammer omdat mijn persoonlijke 

interesse hier meer ligt. Aan de andere kant was de week interessant en overladen met andere 

boeiende diergeneeskunde.  

De laatste jaren is er in de praktijk van grote huisdieren een grote uitbreiding geweest van het 

klantenbestand van kleine huisdieren. Hierdoor moeten de ochtendspreekuren echt heel goed 

ingedeeld worden. Anders lukt het niet om op tijd onderweg te zijn naar alle veehouders. Het is 

natuurlijk heel leuk dat mensen graag bij je praktijk willen komen, maar voor de dierenarts is het wel 

hinderlijk als ze niet op tijd kan komen bij haar eerste bedrijfsbezoek. Om deze reden behoort het 

aannemen van een 2
e
 dierenarts wel tot de toekomstplannen. Deze dierenarts zou dan het kleine 

huisdieren spreekuren voor zijn rekening nemen, en waarschijnlijk ook gedeelte van de rundvee 

bedrijven. Aangezien de dierenarts zelf heel graag haar varkensbedrijven zelf blijft doen. Het grootste 

compliment dat ik tijdens deze stage heb gekregen, is dat ik misschien wel die 2
e
 dierenarts zou 

kunnen worden. Vanwege mijn brede interesse zou ik goed passen binnen deze praktijk. 

Als ik er goed over na denk, weet ik dat ik graag zou willen functioneren in een dergelijke structuur. 

Het afwisselende werk van zowel grote als kleine huisdieren spreekt me heel erg aan. Het omgaan 

met de verschillende mentaliteiten van veehouder of eigenaar van kleine huisdier vind ik een leuke 

uitdaging. Hetgeen me speciaal aan deze praktijk heel erg aanspreekt is het huiselijke en het 
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gemoedelijke. Doordat de keuken de wachtzaal is, en alle klanten aan de keukentafel zitten koffie te 

drinken geeft dat een hele leuke sfeer. De gehospitaliseerde patiënten liggen in een mandje bij de 

kachel. Of eventueel in een draadbench bij de assistentes. Ik merk dat dit bij de dieren veel minder 

stress oplevert dan wanneer ze in verschillende hokjes worden gedaan in een ruimte bij elkaar. Deze 

aanpak heb ik nog niet eerder ergens gezien. Ik vond het bijna verbazingwekkend om te zien hoe de 

gemoedelijke sfeer de dieren heel rustig maakt en dat het totaal geen probleem is om op deze manier 

te werken. Ik vond het heel fijn dat alle werknemers van de praktijk zichtbaar een groot hart hebben 

voor dieren, voor alle uiteenlopende diersoorten. Verder merkte ik ook een goede klik te hebben met 

de werknemers en de klanten (eigenaren van de huisdieren en de veehouders) van deze praktijk. 

Deze week stage was zo ontzettend vruchtbaar dat de dierenarts zelfs geopperd heeft dat ik volgende 

zomer kan beginnen met een week waarneming. Wie weet ziet er voor de toekomst nog wel meer in.  

Ik heb enorm genoten van mijn beide weken stage. Waarbij de aanbieding om een waarneming te 

mogen doen, zeker de kers op de taart is.    

 

 

 

 


