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Samenvatting  

         

Inflammatory bowel disease is een groepering van verschillende idiopatische en chronische 

ontstekingen van het maag-darmstelsel. De exacte oorzaak van deze aandoening is nog niet gekend, 

al lijkt er een centrale rol te zijn weggelegd voor de microbiota ter hoogte van de darm. In een eerste 

hoofdstuk zal daarom meer uitleg worden gegeven over de functie en de samenstelling van de 

commensale bacteriepopulatie bij zowel gezonde als aangetaste individuen.  

Inflammatory bowel disease wordt gekenmerkt door een dysbiose waarbij het evenwicht tussen de 

gunstige commensalen en facultatief pathogene commensalen wordt verbroken. Inflammatory bowel 

disease zou het gevolg zijn van een abnormale ontstekingsreactie gericht tegenover de endogene 

microbiota. De immuunrespons wordt voor een deel genetisch bepaald en wordt onder normale 

omstandigheden ter hoogte van de darm gemoduleerd door een aantal commensalen met gunstige 

eigenschappen. Dit aspect wordt in het tweede hoofdstuk besproken.  

Aangezien de gewijzigde microbiota een rol speelt in de pathogenese van inflammatory bowel 

disease, lijkt het gebruik van pre- en probiotica veelbelovend om het evenwicht te herstellen ter 

hoogte van de darm. Prebiotica en probiotica zijn voedingsingrediënten die gezondheidsbevorderende 

eigenschappen bezitten en de samenstelling van de microbiota moduleren. Zowel de prebiotica als de 

probiotica worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken. 

 

 

 

Sleutelwoorden:  

gezelschapsdieren - inlfammatry bowel disease - microbiota - prebiotica - probiotica 
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1. INLEIDING 

1.1. KLINISCHE ASPECTEN VAN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 

 

Inflammatory bowel disease (IBD) is een term, gebruikt voor een groep van idiopatische, chronische 

ontstekingen van het maag-darmstelsel (Simpson en Jergens, 2011). De ontstekingen worden 

gekenmerkt door de infiltratie van ontstekingscellen in de lamina propria van de darm of de maag, 

waarbij op basis van het dominante celtype, een verdere subclassificatie gebeurt (Davenport et al., 

2000; Ruaux  et al., 2004). Lymfoplasmocytaire enteritis, lymfocytaire gastro-enterocolitis, eosinofiele 

gastro-enterocolitis, granulomateuze enterocolitis, suppuratieve enterocolitis en histiocytaire colitis zijn 

verschillende vormen van IBD bij gezelschapsdieren (Davenport et al., 2000). Bij de mens worden er 

twee vormen onderscheiden, namelijk de ziekte van Crohn waarbij vornamelijk de dunne darm is 

aangetast, en ulceratieve colitis waarbij de dikke darm is aangetast.  

 

Het zijn voornamelijk honden en katten van middelbare tot oudere leeftijd die symptomen van 

inflammatory bowel disease ontwikkelen, maar ook dieren op jongere leeftijd worden gediagnosticeerd 

met de aandoening (Davenport et al., 2000; Burrows et al., 2003; Ruaux  et al., 2004). Er wordt geen 

geslachtspredispositie vermeld, maar wel een raspredispositie voor verschillende vormen van IBD 

(Davenport et al., 2000; Burrows et al., 2003). Lymfoplasmocytaire enteropathie wordt het meest 

frequent gezien bij de Duitse herdershond (German et al., 2000a). De boxer en de Franse bulldog 

worden het meest gediagnosticeerd met granulomateuze colitis (Tanaka et al., 2003; Simpson et al., 

2006). Bij de Basenji komt een immunoproliferatieve vorm van inflammatory bowel disease voor 

(Breitschwerdt et al., 1984).  

 

De symptomen van honden of katten met inflammatory bowel disease zijn sterk afhankelijk van de 

organen die aangetast zijn. Zo kunnen de maag en/of dunne darm en/of de dikke darm betrokken zijn 

bij inflammatory bowel disease (Burrows, 2003). Honden vertonen diarree, braken, gewichtsverlies, 

anorexie, lethargie, oedeem (bij grote hondenrassen), ascites (bij kleine hondenrassen), borborygma, 

tenesmus, halitosis, polydipsie en polyurie, abdominale pijn en hematoschezie (Burrows, 2003). 

Honden met inflammatory bowel disease kunnen een protein-losing enteropathie ontwikkelen 

(Burrows, 2003). Katten vertonen meer subtiele symptomen waarvan de meest frequente braken, 

diarree en gewichtsverlies zijn (Ruaux  et al., 2004). Het frequent opbraken van haarballen wordt 

geassocieerd met IBD bij de kat (Burrows, 2003).  

 

De diagnose van inflammatory bowel disease bij de gezelschapsdieren wordt gesteld aan de hand 

van de volgende criteria (Wahshabau et al., 2010): (1) gastro-intestinale klachten die langer dan 3 

weken aanwezig zijn, (2) uitsluiten van andere oorzaken die gastro-intestinale klachten kunnen geven, 

(3) histopathologisch onderzoek van een biopt, (4) onvoldoende respons op afzonderlijke 

dieetwijzigingen of antibiotica therapie, en (5) respons op ontstekingsremmende en 

immunosuppresieve therapie. Aan de hand van deze criteria wordt er dus onderscheid gemaakt 

tussen dieet-responsieve en antibiotica responsieve aandoeningen enerzijds en (idiopatische) 

inflammatory bowel disease anderzijds (Washabau et al., 2010). 
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De behandeling van inflammatory bowel disease bestaat uit een dieetaanpassing en medicamenteuze 

therapie (Simpson en Jergens, 2011). In bepaalde gevallen zou een voedselallergie aan de basis 

liggen van inflammatory bowel disease (Verlinden et al., 2006).  Een hoog verteerbaar dieet met een 

laag vetgehalte, bestaande uit één proteïnenbron en met een relatief hoog energiegehalte die de 

toediening van kleine porties toelaat, is ideaal voor honden en katten met IBD (Davenport et al., 

2000). Indien het dier goed reageert op het dieet, kan er gesproken worden over dieet-responsieve 

enteropathie, waaronder voedselallergie en intolerantie vallen (Simpson en Jergens, 2011). Verder 

worden prebiotica en probiotica ook steeds meer gebruikt. De medicamenteuze therapie bestaat uit 

prednisolone, antibiotica (tetracycline, metronidazole, tylosine), en eventueel azathioprine (Burrows, 

2003; Simpson en Jergens, 2011). 

 

 

1.2. ETIOLOGIE EN PATHOGENESE VAN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 

 

De exacte etiologie van inflammatory bowel disease is nog niet gekend (Suchodolski et al., 2010). Wel 

is geweten dat genetische factoren, omgevingsfactoren (waaronder de endogene microbiota) en een 

abnormale immuunrespons betrokken zijn bij het ontstaan van inflammatory bowel disease (Guarner 

et al., 2005). 

 

Het staat vast dat één van de factoren die een rol speelt bij het ontstaan van inflammatory bowel 

disease een verlies van orale tolerantie is, met een ongecontroleerde immuunrespons gericht 

tegenover de endogene microbiota (Swidsinski et al., 2002; Guarner et al., 2008). Het is echter nog 

niet duidelijk welke factoren van de microbiota deze immuunrespons stimuleren (Hansen et al., 2010). 

In bepaalde vormen van IBD, zoals granulomateuze colitis bij de Boxer en de ziekte van Crohn bij de 

mens, zou de ontstekingsreactie op gang worden gebracht door de mucosale kolonisatie van 

respectievelijk het colon en de dunne darm door een nieuw E. coli pathovar, namelijk adherent-

invasive E. coli (Boudeau et al 1999; Simpson et al., 2006). Deze bacterie wordt echter niet altijd 

geïsoleerd bij deze patiënten en blijkt niet geassocieerd te zijn met ulceratieve colitis (Darfeuille-

Michaud et al., 2004). De hypothese dat één pathogeen aan de basis ligt van het ontstaan van IBD 

wordt steeds meer uitgesloten (Hansen et al., 2010). Een andere hypothese is echter dat deze 

pathogene kiemen in staat zijn de mucosa te koloniseren vanwege het inflammatoir milieu bij IBD 

(Hansen et al., 2010). 

 

Mensen en gezelschapsdieren met IBD vertonen een gewijzigde samenstelling van de microbiota ter 

hoogte van de darm (Swidsinski et al., 2002; Janeckzo et al., 2008; Xenoulis et al., 2008). Het is 

aangetoond dat deze dysbiose algemeen is ter hoogte van het betrokken darmdeel (zowel ter hoogte 

van de ontstoken als niet ontstoken mucosa) en dus geen lokale rol speelt in het ontstaan van de 

letsels ten gevolge van de ontstekingsreactie (Swidsinski et al., 2002; Seksik et al., 2005). Verder is er 

ook aangetoond dat de dysbiose niet het gevolg is van de chronische darmontsteking bij IBD 

(Swidsinski et al., 2002; Marteau, 2009). Er wordt er eerder vanuit gegaan dat een algemene dysbiose 
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aan de basis ligt van de ontstekingsreactie gericht tegenover de microbiota (Barnich en Darfeuille-

Michaud, 2007; Xenoulis et al., 2008; Suchodolski et al., 2010). De dysbiosis wordt gekenmerkt door 

een verstoord evenwicht tussen commensalen met een beschermende functie en commensalen met 

een mogelijks ongunstig effect (Barnich en Darfeuille-Michaud, 2007). De wijzigingen in de microbiota 

waarbij bacteriën die een beschermende invloed hebben op de darmbarrière zoals bifidobacteria, 

lactobacillen en Faecalibcterium prausnitzii, in verlaagde aantallen voorkomen, kunnen bijdragen aan 

de ontwikkeling van IBD, waarbij de anti-inflammatoire signalen van deze beschermende bacteriën 

wegvallen. Dit houdt in dat de onderdrukking van de effector T-helper 1 cellen ter hoogte van de 

lamina propria wegvalt. Verder is er ook aangetoond dat bepaalde endogene bacteriën in staat zijn de 

secretie van pro-inflammatoire cytokinen te stimuleren (Janeckzo et al., 2008).  

 

Verder speelt de genetische gevoeligheid van de patiënt ook een belangrijke rol in de pathogenese 

van IBD, waarbij het vermogen om micro-organismen te herkennen verminderd is. Een laatste aspect 

is dat een defect in de darmbarrière of een verhoogde permeabiliteit van de darmbarrière (ten gevolge 

van de chronische ontsteking) een bijkomende ontsteking op gang kan brengen tegenover 

voedselantigenen (Davenport et al., 2000). 
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Figuur 1: Rol van de microbiota bij het ontstaan van inflammatory bowel disease 

(naar Hansen et al. 2010) 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. DE ENDOGENE MICROBIOTA BIJ HONDEN EN KATTEN 

 

De microbiota is een onderdeel van een complex ecosysteem ter hoogte van de darm. Er bevinden 

zich 10
12

 tot 10
14

 micro-organismen in de darm (Suchodolski et al., 2011). De meest dominante fyla bij 

de hond zijn Firmicutes, Fusobacteria, Bacteroidetes, Proteobacteria (Suchodolski et al., 2008). 

Waarbij Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus, Bifidobacterium en Enterobacteriaceae de 

predominante genera zijn die bij de hond en de kat gecultiveerd kunnen worden (Suchodolski, 2011).  

 

2.1.1. Functie van de microbiota  

 

De functie van de microbiota bestaat uit (1) de fermentatie van voedingscomponenten, (2) 

bescherming van de darmbarrière, (3) stimulatie van het mucosale immuunsysteem (Guarner en 

Malagelada, 2003).  

De microbiota staat in voor de fermentatie of vergisting van niet-verteerbare koolhydraten aanwezig in 

de voeding en van de endogene mucus (Hoskins en Boulding, 1981). Hierbij worden er onder andere 

korte keten vetzuren, lactaat, waterperoxide en koolstofdioxide gevormd (Salminen et al., 1998). Bij de 

mens is er aangetoond dat de fermentatie ter hoogte van het proximale deel van het colon het snelste 

plaatsvindt en er ook een lagere pH is dan ter hoogte van het distale colon waar de vergisting trager 

verloopt en de pH neutraal is (Salminen et al., 1998). De geproduceerde korte keten vetzuren zijn 

acetaat, propionaat en butyraat. Deze vetzuren worden als voedings- of energiebron gebruikt door de 

gastheercellen (Guarner en Malagelada, 2003). Acetaat wordt ter hoogte van de spieren omgezet tot 

glucose en propionaat in de lever tot ATP (Schumann et al., 1991; Salminen et al., 1998). Butyraat 

vormt een energiebron voor de colonocyten (Cummings, 1995). De korte keten vetzuren beïnvloeden 

de proliferatie en differentiatie van de epitheelcellen van de darm (Frankel et al. 1994; Salminen et al., 

1998). De fermentatie gaat gepaard met verlaging van de pH ter hoogte van het lumen, waardoor 

mineralen beter oplossen en absorbeerbaar zijn ter hoogte van de dunne darm (Heijnen et al., 1993). 

De lage pH zorgt er ook voor dat sommige pathogenen niet kunnen groeien of zich vermenigvuldigen. 

Eiwitten en enzymes worden via proteolytische fermentatie afgebroken. Bij dit proces komen er stoffen 

zoals ammoniak, amines, fenolen, thiolen en indolen vrij, die de darm ongunstig beïnvloeden 

(Macfarlane et al., 1986). De microbiota staat ook in voor de productie van vitaminen zoals biotine en 

vitamine K (Hill, 1997). Bepaalde bacteriën beïnvloeden de absorptie en opslag van vetten (Bäckhed 

et al., 2004).  

De microbiota vormt een onderdeel van de darmbarrière en verhindert de invasie van voornamelijk 

opportunistische pathogene bacteriën (Guarner en Malagelada, 2003). Via competitieve exclusie voor 

nutriënten, ruimte en adhesieplaatsen zorgen de commensalen ervoor dat pathogene bacteriën niet in 

staat zijn het colon te koloniseren en dat de groei van opportunistische commensalen wordt 

onderdrukt (Guarner en Malagelada, 2003). De groei van pathogenen wordt ook geremd door secretie  

van bacteriocinen (Gibson en Roberfroid, 1995).  

 

De interactie tussen het immuunsysteem en de microbiota wordt in het volgend hoofdstuk besproken.  
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2.1.2. De microbiota bij honden en katten met IBD 

Bij honden en katten met inflammatory bowel disease wordt er een verandering waargenomen in de 

samenstelling van de luminale endogene microbiota (Xenoulis et al., 2008) als ook van de mucosale 

microbiota (Janeckzo et al., 2008; Suchodolski et al., 2010) ter hoogte van het duodenum. Wijzigingen 

van de microbiota ter hoogte van het colon worden ook geassocieerd met IBD, en dan voornamelijk bij 

de Boxer met granulomateuze colitis (Simpson et al., 2006). 

 

Een eerste opvallend gegeven is dat de microbiota van honden met inflammatory bowel disease een 

lage species diversiteit heeft (Xenoulis et al., 2008). Dit is ook vastgesteld bij mensen met ulceratieve 

colitis (Martinez et al., 2008) en met de ziekte van Crohn (Manichanh et al., 2006). Een tweede punt is 

dat microbiota van de patiënten met IBD relatief instabiel is en gevoelig is aan omgevingsfactoren 

zoals voeding (Martinez et al., 2008). 

 

 

 

2.1.2.1. Gestegen aantal bacteriën binnen de microbiota 

 

Er wordt een stijging van het aantal bacteriën behorende tot het fylum Firmicutes, het fylum 

Proteobacteria en het fylum Actinobacteria waargenomen in het darmlumen van het duodenum bij 

honden met IBD (Xenoulis et al., 2008). Hierbij blijven het fylum Firmicutes en het fylum 

Proteobacteria de dominante fyla bij honden met inflammatory bowel disease alsook bij gezonde 

honden (Xenoulis et a., 2008). Ter hoogte van de mucosa is er een stijging van bacteriën behorende 

tot het fylum Proteobacteria en het fylum  Bacteroides (Suchodolski et al., 2010).  

Een belangrijke opmerking is dat de verschillen tussen de onderzoeken van Xenoulis et al. (2008) en 

van Suchodolski et al. (2010) te wijten kunnen zijn aan verschillen in monstername en verschillen in 

de onderzochte hondenpopulatie (Suchodolski et al. 2010). In de studie van Xenoulis (2008) werd er 

in de groep met honden met IBD gewerkt met een Cocker Spaniel, een Cavalier King Charles Spaniel, 

twee Collies, een Engelse Springer Spaniel, een Duitse herdershond, een Duitse Dog, een Bull terriër, 

een Pointer en een Boxer. De controle groep bestond uit drie Greyhounds en zes Beagles. 

Suchodolski et al. (2010) hebben een Cairn terriër, een Yorkshire terriër, een Basset hund, een 

Afghaanse windhond, een dwergteckel, een Shih Tzu en een Golden retriever gebruikt in hun studie. 

De controle groep bestond uit twee Beagles en vijf gekruiste windhonden. Voor de volledigheid 

worden de resultaten van beide onderzoeken steeds vermeld.  

 

Binnen het fylum van de Firmicutes wordt er voornamelijk een stijging waargenomen van de orde 

Clostridiales, waarbij het aantal bacteriën behorende tot de familie van de Clostridiaceae het sterkste 

gestegen is (Xenoulis et al., 2008). Er is een positief verband tussen het aantal bacteriën behorende 

tot de familie Clostridaceae en de histologische score (Canine IBD activity index: Jergens et al., 2003) 

bij de honden met granulomateuze colitis (Xenoulis et al., 2008). Janeckzo et al. (2008) hebben 

vastgesteld bij katten dat de wijziging in de samenstelling en het aantal  bacteriën ter hoogte van de 



7 
 

mucosa geassocieerd is met morfologische veranderingen in de mucosa en de densiteit van cellulaire 

infiltraten van macrofagen en T-cellen alsook met de klinische uiting van de symptomen. Zo wordt de 

verhoogde aanwezigheid van E. coli en Clostridium spp. bij de kat geassocieerd met atrofie en fusie 

van de villi ter hoogte van het duodenum (Janeckzo et al., 2008). Er wordt ook een verhoging van de 

expressie van pro-inflammatoire cytokinen (IL-1, IL-8 en IL-12) en een stijging van het aantal klinische 

symptomen waargenomen. Hieruit blijkt dat endogene bacteriën in staat zijn de mucosale 

immuunrespons te stimuleren door de secretie van pro-inflammatoire cytokinen betrokken bij de 

pathogenese van inflammatory bowel disease te bevorderen (Janeckzo et al., 2008) 

 

Binnen het fylum van de Proteobacteria wordt er een stijging waargenomen van het aantal bacteriën 

die deel uitmaken van de orde Enterobacteriales. Hierbij behoren alle bacteriën tot de familie 

Enterobacterieceae en worden er voornamelijk sequenties geïsoleerd van het E. coli subtype 

(Xenoulis et al., 2008). Ook bij katten met inflammatory bowel disease is er een stijging van de 

Enterobacteriaceae (tot 66% van de bacteriën ter hoogte van de mucosa) waargenomen, waarbij tot 

30% van de bacteriën geïdentificeerd worden als E. coli (Janeckzo et al., 2008). Bij de mens worden 

er een bepaalde stammen van E. coli geassocieerd met de ziekte van Crohn (Darfeuille-Michaud et 

al.,1998). Boudeau et al. (1999) hebben deze nieuwe E. coli pathovar “Adherent-Invasive E. coli” of 

kortweg AIEC  genoemd. De stammen hebben adhesieve eigenschappen en een invasief fenotype, 

waarbij de bacteriën in staat zijn 24 uur intracellulair te overleven in de gastheercel zonder schade of 

apoptose te induceren en ook in staat zijn zich te vermenigvuldigen in het cytoplasma van macrofagen 

(Darfeuille-Michaud et al., 1998; Boudeau et al., 1999; Glasser et al., 2001). De invasie van de 

enterocyten en macrofagen gaat gepaard met een verhoogde secretie van pro-inflammatoire 

cytokinen (Sasaki et al., 2007; Barnich et al., 2007). Ook bij de hond wordt E. coli in verband gebracht 

met inflammatory bowel disease. Granulomateuze colitis bij de Boxer wordt geassocieerd met een 

intramucosale kolonisatie van het colon door E. coli (Simpson et al., 2006). Hierbij worden er 

gelijkenissen gevonden tussen E. coli stammen geïsoleerd bij Boxers met granulomateuze colitis en 

E. coli stammen (LF82) geïsoleerd bij mensen met de ziekte van Crohn (Simpson et al., 2006). De 

macrofagen ter hoogte van het colon zijn reactief tegenover E. coli wat zou uitwijzen dat E. coli 

verantwoordelijk is voor het ontstaan van granulomateuze colitis bij de Boxer (Van Kruiningen et al., 

2005).  

 

Naast de stijging van het aantal bacteriën behorende tot de orders Clostridiales en Enterobacteriales, 

is er ook een stijging van de bacteriën van de orde Lactobacillales, en dan voornamelijk bacteriën 

behorende tot de familie Streptococaceae (Xenoulis et al., 2008; Janeckzo et al., 2008). Bij katten 

wordt er een verhoging van Clostridium spp.. waargenomen. Hierbij zou  8% van de Clostrium spp. 

een invasief fenotype hebben, waarbij de bacteriën zich ter hoogte van de epitheelcellen bevinden in 

plaats van in de mucus (Janeckzo et al., 2008).  
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2.1.2.2. Gedaald aantal bacteriën binnen de microbiota 

 

Er is een daling van het aantal bacteriën behorende tot het fylum Bacteroides en het fylum  

Fusobacterium ter hoogte van het lumen bij honden met IBD. Verder worden er bij deze honden geen 

bacteriën teruggevonden behorende tot het fylum Spirochaetes (Xenoulis et al., 2008). Ter hoogte van 

de mucosa wordt er een daling van het aantal bacteriën waargenomen behorende tot het fylum 

Firmicutes, het fylum  Actinobacteria, en het fylum Fusobacteria (Suchodolski et al., 2010). 

. 

Het aantal bacteriën behorende tot de Clostridiaceae ter hoogte van de mucosa is sterk gedaald bij 

honden met granulomateuze colitis. Faecalibacterium prausnitzii is hier afwezig bij alle honden met 

granulomateuze colitis betrokken bij het onderzoek (Suchodolski et al., 2010). Ook bij de mens wordt 

IBD geassocieerd met een daling van Faecalibacterium prausnitzii (Sokol et al., 2008). Het is een 

strikt anaerobe bacterie die wordt ingedeeld in het fylum Firmicutes en het behoort tot de Clostridium 

leptum groep of Clostridium cluster IV ter hoogte van het colon (Duncan et al., 2002). F. prausnitzii is 

in staat  methanoaat, D-lactaat en butyraat te produceren en bezit immuunmodulerende 

eigenschappen (Duncan et al., 2002; Sokol et al., 2008). De bacterie werd vroeger aangeduid als 

Fusobacterium prausnitzii en behoorde samen met onder andere Fusobacterium necroforum tot het 

genus Fusobacetrium (Duncan et al., 2002). In 2002 werd de nieuwe benaming van Faecalibacterium 

prausnitzii voorgesteld door Duncan et al. Een verminderde aanwezigheid van F. prausnitzii in de 

mucosa-geassocieerde microbiota ten gevolge van een infectieuze dysbiosis (bijvoorbeeld 

gastroenteritis), zou een predisponerende factor of risicofactor zijn voor het ontstaan van IBD of het 

hervallen na operatie (Sokol et al., 2009). Omgekeerd zou de aanwezigheid van een voldoende hoog 

aantal F. prausnitzii een beschermende factor zijn tegen het ontstaan van IBD of het hervallen na 

operatie (Sokol et al., 2009). Een van de hypothesen hier achter is dat een vermindering van het fylum 

Firmicutes gepaard gaat met een vermindering van butyraat-producerende bacteriën en dus een 

verminderde bescherming van de mucosa. Sokol et al. (2008) hebben echter aangetoond dat            

F. prausnitzii ook een anti-inflammatoire werking heeft die niet toe te schrijven is aan butyraat. In vitro 

onderzoeken hebben aangetoond dat F. prausnitzii een hoge secretie van het anti-inflammatoire IL-10 

en een lage secretie van IL-12, IFN en andere pro-inflammatoire cytokinen induceert door lymfocyten, 

macrofagen en monocyten (Sokol et al., 2008).  Het supernatans van in cultuur gebracht F. prausnitzii 

vermindert bovendien de productie van IL-8 door Caco-2 cellen en blokkeert op deze manier de 

ontstekingsinducerende werking van IL-1β. Het is dus vooral het supernatans dat een anti-

inflammatoir effect heeft (Sokol et al., 2008). Een andere hypothese is dat F. prausnitzii de secretie 

van defensines door de Paneth-cellen ter hoogte van het ileum zou stimuleren en op deze manier de 

mucosabarrière zou versterken (Sokol et al., 2008). Het gebruik van F. prausnitzii als probioticum zou, 

in theorie, een belangrijk onderdeel van de behandeling van IBD kunnen zijn (Sokol et al., 2008, 

Marteau et al., 2009). 
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2.2.  DE IMMUUNRESPONS TEGENOVER DE MICROBIOTA BIJ INDIVIDUEN  

 MET INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 

 

2.2.1. Tolerantie tegenover de endogene microbiota 

De microbiota speelt een belangrijke rol in de regulatie van de lokale immuunrespons ter hoogte van 

de darm, onder andere door stimulatie van de IgA secretie (Macpherson et al., 2004), onderdrukking 

van de effector T-cellen ter hoogte van de lamina propria (Cong et al., 2002) en onderdrukking van de 

NF-κB pathway ter hoogte van de epitheelcellen (Neish et al., 2000; Kelly et al., 2004). Bovendien 

bevatten de commensale bacteriën intrinsieke factoren die een ontstekingreactie beletten 

(Macpherson et al., 2004).  

De endogene microbiota bestaat uit niet-pathogene bacteriën in het lumen van de darm, die 

gescheiden zijn van de immuuncellen ter hoogte van de lamina propria door middel van de 

epitheelcellen die een fysische barrière vormen. De commensale bacteriën zijn niet in het bezit van  

virulentiefactoren waarmee ze de epitheelcellen kunnen invaderen. Dit is in principe al één 

mechanisme waarop het lichaam geen immuunrespons tegenover de microbiota op gang brengt 

(Murphy et al., 2008). De commensalen kunnen dus niet in contact komen met de basolaterale Toll-

like receptoren (TLR) van de epitheelcellen of Toll-like receptoren van dendritische cellen of 

macrofagen in de lamina propria (Gewirtz et al., 2001). Indien de commensalen toch ter hoogte van de 

lamina propria geraken, worden de bacteriën efficiënt gedood door macrofagen waardoor er geen 

systemische immuunrespons op gang wordt gezet (Macpherson et al., 2004). In tegenstelling tot 

pathogenen bezitten de commensalen geen virulentiefactoren die hun toelaat te overleven in 

macrofagen (Murphy et al., 2008).  

Dendritische cellen spelen een belangrijke rol bij de inductie van tolerantie tegenover commensale 

bacteriën. De cellen liggen in de lamina propria van de darm en komen in contact met antigenen door 

middel van uitlopers die tussen de epitheelcellen gelegen zijn en tot in het lumen reiken. Ook via de 

M-cellen of Microfold cells komen de dendritische cellen in contact met de antigenen. M-cellen zijn 

speciale epitheelcellen ter hoogte van de Peyerse platen die antigenen vanuit het darmlumen naar de 

lamina propria transporteren (Murphy et al., 2008). 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

   

 

 

antigenen 

 

B-cel 

epitheelcellen 

 

dendritische 
cellen 

T-cel 

Figuur 2: M-cellen (Murphy et al., 2008) 
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Onder invloed van de endogene microbiota secreteren de epitheelcellen TGF-β (tumor growth factor 

β) en TSLP (thymic stromal lymphopoetine) waardoor de dendritische cellen in immature of latente 

staat worden gehouden (Zeuthen et al., 2007). Voornamelijk de lactaat producerende bacteriën ter 

hoogte van de darm zijn in staat de ontwikkeling van de dendritische cellen te onderdrukken, via de 

Toll-like receptor 2 (Zeuthen et al., 2007). De immature dendritische cellen migreren naar de 

mesenteriale lymfeknopen  waar ze de antigenen presenteren aan de naïve CD4 T-cellen in 

combinatie met de secretie van IL-10. Hierdoor differentiëren de CD4 T-cellen naar anti-inflammatoire 

of regulatorische     T-cellen. De dendritische cellen stimuleren ook de  naïve B-cellen die daardoor 

differentiëren naar    B-cellen die IgA tot expressie brengen. De gedifferentieerde cellen migreren 

vervolgens naar de lamina propria waar de regulatorische T-cellen de effector T-cellen onderdrukken 

en waar de B-cellen zich omvormen tot IgA producerende plasmacellen (Murphy et al., 2008). De 

regulatorische T-cellen zijn dus van belang bij de modulatie van de lokale immuunrespons tegenover 

bacteriële antigenen in het darmlumen en onderdrukken de memory T-helper cellen (Cong et al., 

2002).  De IgA moleculen ter hoogte van het lumen zorgen ervoor dat de adhesie van pathogene 

kiemen aan de darmwand wordt geblokkeerd (Murphy et al., 2008).  

Bij invasie van de epitheelcellen door pathogene kiemen of als er een massale influx is van 

commensale bacteriën worden de dentritische cellen ter hoogte van de lamina propria volledig 

geactiveerd. In de mesenteriale lymfeknopen stimuleren ze dan de differentiatie van naïve             

CD4 T-cellen naar effector T-helper 1 (Th-1) en T-helper 2 (Th-2) cellen onder meer door secretie van 

IL-12. Hierbij wordt er dan wel een ontstekingsproces op gang gezet (Murphy et al., 2008).  

 

De commensale bacteriën zijn ook in staat de pro-inflammatoire NF-κB immuunrespons ter hoogte 

van de epitheelcellen, geïnduceerd door inflammatoire signalen, te onderdrukken. Door interactie van 

de microbiota  met de epitheelcellen wordt de degradatie van het inhibitorisch proteïne IκB, 

geïnduceerd door pro-inflammatoire signalen, verhinderd. (Neish et al., 2000). Naast de onderdrukking 

van het IκB zijn bepaalde commensalen ook in staat de expressie van de pro-inflammatoire cytokines 

te verhinderen door een interactie tussen PPAR-γ (peroxisome proliferator activated receptor-γ) en het 

NF-κB subunit RelA ter hoogte van de celkern te induceren. Het gevormde complex migreert naar het 

cytoplasma waardoor transcriptie van het NF-κB niet meer mogelijk is. (Kelly et al., 2004). Dit alles 

resulteert in een verminderde secretie van het IL-8 en onderdrukking van de ontsteking op gang 

gebracht door pathogenen (Neish et al., 2000; Kelly et al., 2004).  

 

 

2.2.2. Immuunrespons tegenover de microbiota bij IBD 

Honden met inflammatory bowel disease hebben een sterk gestegen aantal T- en B- lymfocyten  ter 

hoogte van de lamina propria alsook een gestegen aantal intra-epitheliale T-cellen (Stonehewer et al., 

1998; German et al., 2001). Er is ook een wijziging van het cytokineprofiel vastgesteld, waarbij er een 

significante stijging is van IL-2 en TNF-α ter hoogte van het colon (Ridyard et al., 2002). Dit wijst erop 

dat er een verschuiving is van het evenwicht naar de T-helper 1 cellen. Bij Duitse herders is er een 

verschuiving naar  T-helper 1 en T-helper 2 populatie (German et al., 2000a).  
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Zolang de effector T-cellen onderdrukt worden door de regulatorische T-cellen wordt er geen 

ontsteking op gang gebracht tegenover de bacteriën die deel uit maken van de microbiota (Murphy et 

al., 2008). Bij inflammatory bowel disease zou het evenwicht tussen de regulatorisch T-cellen en 

effector T-cellen verstoord zijn waardoor er verlies is van tolerantie tegenover de endogene microbiota 

(Duchmann et al., 1995). Factoren die hierbij een rol zouden kunnen spelen zijn een gewijzigde 

expressie van Toll-like receptoren (TLR) of, bij de mens, van het NOD2 gen (zie verder) en een 

gewijzigde microbiota. Door het verlies van tolerantie tegenover de microbiota, komen de dendritische 

cellen massaal in contact met de endogene bacteriën waardoor ze volledig geactiveerd worden en 

een ontstekingsproces op gang brengen. Doordat de tolerantie tegenover de microbiota wordt 

doorbroken, valt ook de beschermende invloed van de lactaat producerende bacteriën op de 

dendritische cellen weg (Murphy et al., 2008).  

 

Studies bij de hond hebben aangetoond dat een verhoogde expressie van TLR-2 en TLR-4 kan leiden 

tot de ontwikkeling van IBD bij de hond (Burgener et al., 2008; McMahon et al., 2010), in combinatie 

met een verlaagde expressie van TLR-5 (Allenspach et al., 2010). Deze receptoren staan in voor het 

herkennen van peptidoglycaan, lipoproteïnen, lipoarabinomannan en lipoteichoïnezuur (TLR-2), 

lipopolysacchariden (TLR-4) en flagelline (TLR-5) (Murphy et al., 2008). Een recente studie bij honden 

heeft aangetoond dat inflammatory bowel disease bij de hond gepaard gaat met een verhoogde 

activatie van het NF-κB in macrofagen ter hoogte van de lamina propria (Luckschander et al., 2010).  

 

Bij mensen met de ziekte van Crohn is er vastgesteld dat een deel van de patiënten een mutatie 

draagt in het NOD2 gen (nucleotide-binding oligomerization domein gen) (Murphy et al., 2008). De 

NOD2 proteïnen zijn intracellulaire receptoren die reageren op muramyl dipeptide afkomstig van 

peptidoglycaan van micro-organismen. De NOD2 proteïnen worden tot expressie gebracht in 

monocyten, dendritische cellen en Paneth cellen. Stimulatie van NOD2 proteïnen leidt tot activatie van 

het NF-κB. Dit heeft de expressie van pro- inflammatoire genen tot gevolg die coderen voor pro-

inflammatoire cytokines, chemokines en  antimicrobiële defensines (Murphy et al., 2008). Bij patiënten 

met de ziekte van Crohn is er verlies van de NOD2 functie. De defectieve NOD2 cellen zijn gevoeliger 

aan infecties geïnduceerd door intracellulaire pathogenen. (Murphy et al., 2008).  

 

Bij honden is er minder onderzoek gedaan naar de genetische achtergrond van IBD. Ook bij de hond 

wordt er echter vanuitgegaan dat er genen betrokken zijn bij het ziekteproces omdat bepaalde 

hondenrassen (Boxer en Duitse herdershond) meer zijn aangetast dan andere (German et al., 2000a; 

German et al., 2000b). Eén van de weinige studies bij honden waarbij onderzoek is gedaan naar 

mogelijke genen die betrokken zijn bij IBD, heeft uitgewezen dat er een verband bestaat bij Duitse 

herders tussen specifieke SNP‟s (Single-nucleotide polymorphisms) in Toll-like receptoren (Kathrani et 

al., 2010). Het betreft 3 SNP‟s in de TLR-5, waarvan er 2 een beschermende functie hebben 

tegenover IBD. In de TLR-4 gaat het om 2 SNP‟s (Kathrani et al., 2010). Al deze SNP‟s leiden tot 

veranderingen in de klasse van de gecodeerde aminozuren, wat structurele veranderingen 

teweegbrengt en daarmee de functie van de receptoren zou wijzigen (Kathrani et al., 2010). 



12 
 

2.3. HET GEBRUIK VAN PREBIOTICA BIJ HONDEN EN KATTEN 

  
Het gebruik van prebiotica wordt door verscheidene auteurs aangeraden bij de behandeling van 

mensen of gezelschapsdieren met inflammatory bowel disease (Marteau en Butron-Ruault, 2002; 

Hedin et al., 2007). Aangezien de endogene microbiota mogelijk betrokken is bij de pathogenese van 

IBD, en prebiotica modulerende effecten hebben op de microbiota en het immuunsysteem, lijkt het 

gebruik van prebiotica veel belovend. Nochtans zijn er weinig studies die het effect van prebiotica bij 

de mens of gezelschapsdieren met IBD hebben onderzocht (Szilagyi et al., 2005; Hedin et al., 2007). 

In de volgende onderdelen worden de werkingsmechanismen en de positieve effecten ervan bij 

patiënten met inflammatory bowel disease toegelicht. 

 

 

2.3.1. Definitie 

 

De term prebioticum is afgeleid van het Latijnse woord “pre” en het Griekse woord “bios” en betekent 

letterlijk vertaald “voorafgaand aan het leven”. Gibson en Roberfroid (1995) hebben als eerste een 

probioticum gedefinieerd als: “Een niet-verteerbaar voedingsingrediënt dat een gezondheids-

bevorderende invloed heeft op de gastheer door selectief de groei en/of activiteit van één of een 

bepaald aantal bacteriën in de dikke darm te stimuleren.” Nadien hebben ze hun definitie herwerkt tot: 

“Een prebioticum is een selectief gefermenteerd voedingsingrediënt, dat tot specifieke veranderingen 

leidt in de samenstelling en/of activiteit van de gastro-intestinale microbiota en leidt tot gezondheids- 

als welzijn-bevorderende effecten bij de gastheer.” (Gibson et al., 2004). 

 

Praktisch genomen zijn prebiotica niet-verteerbare koolhydraten die in het colon worden 

gefermenteerd tot korte keten vetzuren met vorming van bijproducten zoals koolstofdioxide en 

waterstofperoxide (Macfarlane et al., 2006). Het gaat hier om korte keten koolhydraten (onder andere 

dissachariden) of bepaalde voedingsvezels (Gibson et al. 2004). Voorbeelden van 

voedingsingrediënten die als prebioticum geclassificeerd kunnen worden bij de mens zijn fructo-

oligosacchariden (onderverdeeld in oligofructose en inuline afhankelijk van de ketenlengte), trans-

galacto-oligosacchariden, lactulose,  xylo-oligosacchariden, soyaboon-oligo-sacchariden (Gibson et 

al., 2004; Macfarlane et al., 2006; Gibson, 2008). Isomalto-oligosacchariden zijn partiële prebiotica 

omdat ze (traag) gemetaboliseerd worden ter hoogte van de darm bij de mens (Gibson, 2008). Bij de 

hond en kat is er aangetoond dat lactosucrose, oligofructose, inuline, gluco-oligosacchariden en 

mannose-oligosaccharides voldoen aan de definitie van een prebioticum (Terada et al., 1992, Hussein 

et al., 1998; Flickinger  et al., 2000; Willard et al., 2000). De chemische structuur van de 

oligosacchariden zijn vermeld in tabel 1.  

 

Prebiotica zijn, in tegenstelling tot probiotica, geen micro-organismen. Het verschil met andere 

voedingsingrediënten die een gunstig effect hebben op de microbiota of de gezondheid van de 

gastheer is, dat de prebiotica selectief één of enkele bacteriesoorten ter hoogte van de darm 

stimuleren (Macfarlane et al., 1991).  
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Prebioticum Chemische structuur Referentie 

Inuline 

n = 10-60 

α-D-glucopyranosyl-[-β-D-fructofuranosyl]n–1- 

β-D-fructofuranoside 

β-D-fructopyranosyl-[-β-D-fructofuranosyl]n–1- 

β-D-fructofuranoside 

Gibson 

(2004) 

Oligofructose 

n = 2-9 

α-D-glucopyranosyl-[-β-D-fructofuranosyl]n–1- 

β-D-fructofuranoside 

β-D-fructopyranosol-[β-D-fructofuranosyl]n-1- 

β-D-fructofuranoside 

Gibson  

(2004) 

Lactosucrose O-β-D-galactopyranosyl-(14)-O-α-D-gluco-pyranosyl-

(12)-β-fructofuranoside 

 

Terada 

(1992) 

Gluco-oligosacchariden glucosyl-α(12)glycosyl-α(16)glycosyl-α(14)glucose Gibson 

(2004) 

Tabel 1 : prebiotica gebruikt bij gezelschapsdieren 

 

 

2.3.2. Eigenschappen van een prebioticum 

 

Er zijn verschillende criteria opgesteld waaraan voedingsingrediënten moeten voldoen om als 

prebioticum geclassificeerd te kunnen worden (Gibson en Roberfroid, 1995; Gibson et al., 2004; Van 

Loo et al., 2004).(1) Als eerste moeten de moleculen resistent zijn tegen maagzuur, mogen ze niet 

gehydrolyseerd worden door verteringsenzymen en niet geabsorbeerd worden ter hoogte van de 

dunne darm. Dit impliceert dat de moleculen intact tot in het colon moeten geraken dat ze beschikbaar 

zijn voor de endogene microbiota ter hoogte van het colon (Van Loo et al., 2004). Dit is van belang 

omdat prebiotica dus weinig effecten hebben bij infecties of ziekten die de dunne darm aantasten 

(Macfarlane et al., 2006). Een uitzondering hierop zijn mannose-oligeosacchariden (zie verder) 

(Swanson et al., 2002). (2) Een tweede criterium is dat de prebiotische moleculen gefermenteerd 

moeten worden door de microbiota ter hoogte van de dikke darm. (3) Een derde criterium is dat ze de 

groei of metabolische activiteit van één of enkele gunstige commensale bacteriën moeten stimuleren 

ter hoogte van het colon. Dit houdt in dat voedingsingrediënten die meerdere commensale 

bacteriesoorten of potentiële pathogenen stimuleren, niet als prebioticum kunnen worden 

gedefinieerd. (4) Verder moeten de prebiotische moleculen in staat zijn de samenstelling van de 

microbiota gunstig te beïnvloeden en het microbiële evenwicht ter hoogte van het colon te behouden. 

(5) Als laatste criterium moeten de prebiotica of de gefermenteerde bijproducten naast een lokale 

invloed ook een systemische invloed hebben die de gezondheid van de gastheer bevorderen.  
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2.3.3. Algemeen werkingsmechanisme 

 

2.3.3.1. Modulatie van de microbiota 

In de definitie van een prebioticum wordt de selectieve groei van één of een aantal bacteriesoorten 

vermeld. Hierbij zijn het vooral de endogene bifidobacteriën en lactobacillen die gestimuleerd worden 

(Gibson en Roberfroid 1995, Macfarlane et al., 2006). Het aantal bacteriën aanwezig vóór de 

toediening van de prebiotica, is bepalend voor het effect van de groei of activatie van dat aantal 

bacteriën (Roberfroid en Delzenne, 1998). De fermentatie van de prebiotica gebeurt ter hoogte van 

het lumen, maar Langlands et al. (2004) hebben aangetoond dat ook de microbiota ter hoogte van de 

darm-mucosa in staat is de prebiotica te vergisten. Bij mensen met de ziekte van Crohn is er een 

wijziging in de mucosa-geassocieerde microbiota aangetoond (Swidsinski et al., 2002). Naast de 

stimulatie van de bifidobacteriën en lactobacillen door prebiotica is er een daling van Bacteroides, 

Clostridia en Fusobacteriën waargenomen (Gibson et al., 1995). Bij honden is er aangetoond dat de 

toediening van lactosucrose tot een daling van Clostridium perfringens leidt (Terada et al., 1992). 

 

De wijzing in samenstelling van de microbiota is niet enkel het gevolg van de pH daling ten gevolge 

van de productie van korte keten vetzuren en lactaat. Bifidobacteriën zouden in staat zijn 

bacteriocines te produceren die de groei van bepaalde pathogenen verhinderderen (Gibson en 

Roberfroid, 1995). Prebiotica die specifiek de bifidobacteriën stimuleren, hebben een bifidogeen effect 

en kunnen worden gebruikt in combinatie met probiotische bifidobacteriën (Gibson en Roberfroid, 

1995). Dit is het principe van synbiotica: het combineren van een prebiticum met een probioticum. Het 

feit dat het aantal bifidobacteriën of lactobacillen weer daalt na stopzetting van de toediening van de 

oligosacchariden wijst erop dat de fermentatie door deze bacteriën specifiek gebeurt (Vanhoutte et al., 

2006).  

 

Prebiotica worden zoals hoger vermeld, gefermenteerd tot korte keten vetzuren en lactaat door de 

anaerobe microbiota. Dit heeft tot gevolg dat de pH ter hoogte van het lumen daalt. Deze pH daling 

heeft verschillende gevolgen. Ten eerste is deze verlaging ter hoogte van het lumen ongunstig voor 

de groei of activiteit van een aantal bacteriesoorten, zoals Clostridium perfingens (Terada et al., 1992). 

Ten tweede zorgt deze pH-daling ook voor ionisatie van het ammoniak (NH3) tot ammonium (NH4
+), 

dat hierdoor niet meer doorheen de darmwand kan diffunderen naar de bloedbaan en met de faeces 

wordt verwijderd (Beynen et al., 2001). Door de lage pH wordt de productie van ureum onderdrukt 

doordat het ammoniak niet meer wordt opgenomen in de bloedbaan en dus niet meer wordt omgezet 

tot ureum ter hoogte van de lever (Beynen et al., 2001). De fermentatie van de prebiotica leidt tot 

vrijstelling van energie voor de endogene microbiota. De microbiota gebruiken het ammoniak als 

stikstofbron voor de groei, waarbij er bacteriële proteïnen worden gevormd (Howard et al., 2000; 

Swanson et al., 2002; Hesta et al., 2005). Dit heeft als gevolg dat de concentratie van het (bacterieel) 

stikstof stijgt in de faeces. Er vindt dus een verschuiving plaats van de stikstofconcentratie van de 

urine naar de faeces (Beynens et al., 2001). Ten derde heeft de pH daling tot gevolg dat er een 

verhoogde absorptie is van mineralen. Dit effect wordt waargenomen bij moleculen die ter hoogte van 
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het ileum al gefermenteerd worden en voor een pH daling zorgen ter hoogte van het ileum waardoor 

de mineralen beter oplosbaar zijn (Heijnen et al., 1993). 

 

De geproduceerde korte keten vetzuren zijn acetaat, butyraat of boterzuur, en propionaat. De korte 

keten vetzuren en andere bijproducten zoals vitamines (Gibson en Roberfroid, 1995) worden 

doorheen de darmwand geresorbeerd en worden door verschillende organen zoals de lever en de 

spieren gebruikt (Schumann, 1991). Het boterzuur vormt een energiebron voor de epitheelcellen ter 

hoogte van het colon (Beaulieu et al., 2002) en stimuleert de proliferatie van epitheelcellen (Howard 

1999). Flickiner et al. (2000) suggeren dat het gebruik van zowel snel als traag fermenteerbare 

prebiotica voordelig is omdat de korte keten vetzuren dan zowel in het proximale als in het distale deel 

van het colon worden geproduceerd.  

 

Naast de productie van korte keten vetzuren en lactaat, wordt er bijkomend gas (CO2) gevormd, 

waardoor de darmmotiliteit toeneemt (Roberfroid en Slavin, 2000; Zentek et al., 2002). Dit heeft als 

gevolg dat de colon-inhoud met eventuele pathogene micro-organismen of toxines sneller wordt 

uitgedreven.  

 

 

2.3.3.2. Laxerende werking 

Prebiotica hebben een laxerende werking doordat ze een osmotisch effect hebben ter hoogte van de 

dikke darm. Door de fermentatie van de prebiotica worden er laag moleculaire korte keten vetzuren 

gevormd die osmotisch werken (Marteau en Boutron-Ruault, 2002). Er wordt dus water aangetrokken 

in de dikke darm, waardoor het volume toeneemt en de darmmotiliteit wordt gestimuleerd (Beynen et 

al., 2001). Dit effect is dosis afhankelijk, waarbij toediening van de prebiotica in hogere dosis aan 

gezonde katten leidt tot eenverlaagde faecesconsitentie (Hesta et al., 2001).  

De laxerende werking is gunstig bij patiënten die geconstipeerd zijn, maar kan ook leiden tot diarree 

indien het vermogen om water en elektrolyten op te nemen door de darm overschreden is (Roberfroid 

en Slavin, 2000).  

 

 

2.3.3.3. Immunomdulerend effect 

Prebiotica hebben een immunomodulerend effect ter hoogte van de darm, onder andere door (1) de 

selectieve groei van de bifidobacteriën, die op hun beurt een immunomodulerend effect hebben op de 

darm, (2) door productie van korte keten vetzuren, en (3) door interactie van de prebiotica met 

receptoren ter hoogte van de darm en immuuncellen (Seifert en Watzl, 2007; Hedin et al., 2007).  

 

Prebiotica stimuleren de groei van bifidobacteriën en lactobacillen. Deze endogene bacteriën hebben, 

zoals eerder reeds besproken in het hoofdstuk over de immuunrespons tegenover de microbiota bij 

individuen met IBD, een immunomodulerend effect door interactie met de dendritische cellen ter 

hoogte van de lamina propria. Een studie uitgevoerd bij mensen met de ziekte van Crohn heeft 
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aangetoond dat de toediening van fructo-oligosaccharide resulteert in een stijging van dendritische 

cellen ter hoogte van de lamina propria die IL-10 produceren en, TLR2 en TLR4 tot expressie brengen 

(Lindsay et al., 2006). Volgens de auteurs zou dit effect ook het gevolg kunnen zijn van de productie 

van boterzuur bij de fermentatie van de prebiotica. Boterzuur beïnvloedt de differentiatie van 

monocyten tot dendritische cellen en macrofagen (Millard et al., 2002). De dendritische cellen hebben 

hierbij een immatuur fenotype waarbij de productie van IL-10 en IL-12 gewijzigd wordt en de 

dendritische cellen niet in staat zijn de naïve T-cellen te activeren. De macrofagen hebben hierbij een 

verlaagde fagocytose-activiteit. Deze effecten zouden het gevolg zijn van de inhibitie van het NF-κB 

van deze cellen door het boterzuur (Millard et al., 2002). Bovendien vormt boterzuur, samen met de 

andere korte keten vetzuren een ligand voor de peroxisome proliferator-activated receptor γ of PPAR-

γ, waardoor er onderdrukking is van de expressie van IL-8 door cellijnen (Kinoshita et al., 2002). Dit 

alles zou de ontsteking ter hoogte van de darm bij individuen met IBD kunnen verhinderen. 

 

Field et al. (1999) hebben aangetoond dat de samenstelling en de functie van het gut-associated 

lymphoïd tissue (GALT) wordt gewijzigd bij supplementatie van hondenvoeder met vergistbare vezels. 

Er is bij deze studie een verhoogde CD4+/CD8+ ratio in het perifere bloed waargenomen en een 

hogere proportie van CD4+ T-cellen ter hoogte van de mesenteriale lymfeknopen. Toediening van 

mannan-oligosacchariden aan honden resulteert in een verhoogde concentratie van IgA en lymfocyten 

(Swanson et al., 2002). De verhoogde concentratie is niet het gevolg van een systemische 

immuunrespons, daar er geen stijging is van IgG en IgM. De toegenomen IgA concentratie is het 

gevolg van  een verhoogde proliferatie van B-lymfocyten en secretorisch IgA ter hoogte van de darm 

(Swanson et al., 2002). Aangezien IgA een beschermende functie heeft ter hoogte van de darm, is dit 

aspect van de prebiotica interessant om te gebruiken bij honden of katten met inflammatory bowel 

disease. 

 

Een belangrijke eigenschap van mannan-oligosacchariden is dat ze de mannose-afhankelijke adhesie 

van pathogene kiemen zoals onder andere adherent & invasive Escherichia coli (AIEC) zouden 

kunnen verhinderen (Swanson et al., 2002). De pathogene bacteriën binden zich dan voornamelijk 

aan de prebiotica in plaats van aan de oligosaccharide componenten van de receptoren ter hoogte 

van de darm (Swanson et al., 2002).  
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2.4. HET GEBRUIK VAN PROBIOTICA BIJ HONDEN EN KATTEN  

 

 

Probiotica spelen een rol in de onderhoud van een gezond evenwicht van de darmflora bij honden 

(Biourge et al., 2004) en hebben eveneens een gunstig effect bij individuen waarbij de darmflora haar 

beschermende rol is verloren (Fuller et al., 1989). De laatste jaren wordt er dan ook steeds meer 

aandacht geschonken aan de mogelijkheid om probiotica te gebruiken bij gastro-intestinale 

aandoeningen, zoals inflammatory bowel disease. Het gebruik van probiotica wordt bij de behandeling 

van IBD ingezet om het microbiologisch evenwicht in de darm te herstellen en de ontstekingsreactie 

ter hoogte van de darm te onderdrukken of zelfs te voorkomen (Rioux et al., 2005).  Bij  mensen met 

IBD heeft het gebruik van probiotica het meeste succes bij behandeling van pouchitis (Gionchetti et 

al., 2000; Gionchetti et al., 2003). Studies hebben aangetoond dat honden met inflammatory bowel 

disease een gewijzigde microbiota hebben waarbij er een stijging is van bacteriën behorende tot het 

fylum Proteobacteria (voornamelijk de Enterobacteriaceae familie) en een  daling is van het aantal 

bacteriën behorende tot het fylum Bacteroidetes (Xenoulis et al., 2008, Suchodolski et al., 2010). Bij 

katten met inflammatory bowel disease zijn er verhoogde aantallen Desulfovibrio spp. aangetoond en 

verlaagde aantallen Bifidobacterium spp. en Bacteroides spp. (Inness et al., 2006). In vergelijking met 

studies uitgevoerd bij de mens, is er nog niet veel onderzoek gedaan naar het effect van probiotica bij 

honden en katten met inflammatory bowel disease. De gunstige effecten van humane isolaten worden 

vaak geëxtrapoleerd naar de hond of kat (Weese et al., 2003). Toch wordt het gebruik van probiotica 

als mogelijk onderdeel van de therapie bij de kleine huisdieren door onderzoekers voorgesteld (Sauter 

et al., 2005). Het werkingsmechanisme van probiotica wordt hieronder besproken maar het zijn 

voornamelijk de probiotische stammen met immuunmodulerende eigenschappen die van belang zijn 

bij de therapie van inflammatory bowel disease (Sauter et al., 2005). 

 

 

2.4.1. Definitie 

 

De term probioticum is afgeleid van het Latijnse woord “pro” en het Griekse woord “bios” en betekent 

letterlijk vertaald “voor het leven”. Fuller (1989) definieert een probioticum als “een levend 

microbiologisch voedingssupplement met een gunstige invloed op de gastheer door het microbiële 

evenwicht in de darm te bevorderen”. In deze definitie doelt de auteur op dieren, met de term 

gastheer. Het FAO (Food and Agriculture Organization) en het WHO (World Health Organization) 

hebben in 2002 de volgende definitie gegeven: “Probiotica zijn levende micro-organismen, die 

wanneer in voldoende hoeveelheden toegediend, een gezondheidsbevorderend effect hebben op de 

gastheer”. Reid et al. (2003) hebben hierbij gespecificeerd dat „gezondheid‟ beter vervangen wordt 

door „fysiologisch‟. Onder deze term vallen dan namelijk de gezondheidsbevorderende maar ook de 

functionele effecten zoals onder andere daling van cholesterolspiegels en immunomodulerende 

eigenschappen. In deze definities wordt de nadruk gelegd op levende micro-organismen. Een recente 

studie (Rachmilewitz et al. 2004) heeft echter aangetoond dat de anti-inflammatoire effecten van 

probiotica eerder het gevolg zijn van de interactie van het DNA van de probiotische stammen met Toll-

like receptoren (TLR) dan van de metabolieten of van het vermogen om de darm te koloniseren. Dit 
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wijst erop dat het gebruik van levende micro-organismen niet noodzakelijk is. Er dient nog veel 

onderzoek te worden gedaan naar probiotica, zowel bij de mens als bij gezelschapsdieren, waardoor 

een eenduidige definitie nog ontbreekt. 

 

2.4.2. Eigenschappen van een probioticum 

 

De eigenschappen van probiotica zijn in verschillende reviews gedefinieerd (Fuller et al., 1989; Lee et 

al., 1995; Saarela et al., 2000). Probiotische stammen moeten voldoen aan verschillende criteria.     

(1) Zo mag de probiotische stam niet pathogeen zijn, moet het micro-organisme in staat zijn de zure 

pH ter hoogte van de maag en de darm alsook de verteringsenzymen en de gal te overleven. (2) Een 

belangrijk punt is dat het probioticum zich moet kunnen vasthechten aan het darmepitheel. Rinkinen et 

al. (2000) leggen de nadruk op het feit dat de micro-organismen nog in staat moeten zijn te kunnen 

adhereren nadat ze in contact zijn gekomen met de maag-pH en de verteringsenzymen, daar veel 

onderzoeken de eigenschappen van probiotica bij in vitro experimenten bestuderen zonder rekening 

te houden met dit aspect. Adhesie van de probiotische stammen aan de darmwand is niet alleen nodig 

voor de tijdelijke kolonisatie van de darm (Johansson et al., 1993; Alander et al., 1999), maar is ook 

belangrijk in verband met de onderdrukking van pathogene bacteriën en de modulatie van de 

immuunrespons (Schiffrin et al., 1997; Rinkinen et al., 2003). Het is dus interessant om probiotische 

stammen te gebruiken die adhereren aan de darmwand omdat deze een groter effect zouden hebben 

(Fuller et al., 1989; Lee et al., 1995). Hierbij moet worden verduidelijkt dat probiotica naast deze 

mucosale effecten ook luminale effecten hebben waarbij de adhesie aan de darmwand niet strikt 

noodzakelijk is (Schrezenmeir et al., 2001). (3) Een verder criterium is dat het probioticum in staat 

moet zijn de immuunrespons te moduleren. Voornamelijk dit punt is belangrijk bij patiënten met 

inflammatory bowel disease, aangezien de probiotica de ontstekingsreactie zouden kunnen 

onderdrukken (Sauter et al., 2005). (4) Een laatste punt is dat de gebruikte probiotische stammen 

veilig moeten zijn. 

 

Volgens sommige auteurs is het van groot belang dat de probiotische stammen gebruikt voor de 

therapie afkomstig zijn van dezelfde diersoort (Lee et al., 1995; Salminen et al., 1998; Saarela et al., 

2000), onder andere omdat ze ervan uitgaan dat de effecten en de adhesie gastheerspecifiek zijn 

(Fuller et al., 1989; Lee et al., 1995) en dat de samenstelling van de microbiota allicht verschilt tussen 

de verschillende diersoorten (Tannick et al., 1997). Uit de studie van Rinkinen et al. (2003) blijkt dat de 

mucus-adhesie niet gastheerspecifiek is, maar afhankelijk is van de probiotische stam. De adhesie 

zou dus niet bepaald worden door gastheerspecifieke receptoren in de darm (Rinkinen et al., 2003). 

Dit wijst erop dat probiotica gebruikt bij de mens ook gunstige effecten zouden kunnen hebben bij de 

hond. Omgekeerd is er ook al aangetoond dat stammen geïsoleerd bij honden kunnen adhereren aan 

de mucus van de mens (Strompfova et al., 2004).  
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2.4.3. Probiotische stammen bij hond en kat 

In de volgende tabel (tabel 2) zijn de micro-organismen aangegeven die een mogelijks probiotisch 

effect hebben bij honden en katten. 

Stam Gastheer Effect bij de hond of kat Referentie 

Bifidobacterium animalis AHC7 hond 

(mucosa) 

Daling van de Clostridia populatie in de 

faeces (vnl C. difficile) 

O‟Mahony ( 2009) 

Bifidobacterium lactis Bb12 mens Daling van C. perfringens 

Co-aggregatie met C. jejuni 

Rinkinen  (2003) 

Enterococcus faecalis EE4 hond 

(faeces) 

Antimicrobiële activiteit tegenover 

 Gram positieve bacteriën  

Strompfova ( 2004) 

Enterococcus faecium SF68 

Enterococcus faecium SF68 

Enterococcus faecium M74 

 

Enterococcus faecium SF273 

 

Enterococcus faecium EF01 

 

 

puppies 

kat 

mens 

 

varken 

 

hond 

(faeces) 

Stimulatie van het immuunsysteem 

Verhoging van CD4+ T-cellen 

Daling adhesie van C. perfringens 

Verhoogde adhesie van C. jenuni 

Daling adhesie van C. perfringens 

Verhoogde adhesie van C. jenuni 

Benyacoub ( 2003) 

Veir (2007) 

Rinkinen (2003) 

 

Rinkinen (2003) 

 

Strompfova ( 2004) 

Lactobacillus acidophilus 

DSM13241 

Lactobacillus acidophilus 

 DSM13241 

hond 

 

kat 

(faeces) 

Daling van de clostridia populatie 

Stimulatie van het immuunsysteem 

Daling clostridia en E. faecalis populatie 

Stijging van Lactobacillen 

Immunomodulatie 

Baillon ( 2004) 

 

Marshall-Jones  

(2006) 

Lactobacillus  acidophilus 

NCC2628 

Lactobacillus acidophilus 

NCC2766 

hond 

(faeces) 

hond 

(faeces) 

Stijging van IL-10 (probioticum-mix) 

 

Stijging van IL-10 (probioticum-mix) 

 

Sauter ( 2005) 

 

Sauter  (2005) 

Lactobacillus fermentum LAB8 

 

Lactobacillus fermentum AD1 

hond 

(faeces) 

hond 

(faeces) 

Verhoging van  endogene  

L. acidophilus 

Verhoging van lactobacillen en 

enterococcen 

Manninen ( 2006) 

 

Strompfova (2006) 

Lactobacillus  johnsonii 
NCC2767 

hond 
(faeces) 

Stijging van IL-10 (probioticum-mix) 

 

Sauter  (2005) 

Lactobacillus mucosae LAB12 hond 

(faeces) 

Verhoging van endogene L. acidophilus Manninen (2006) 

Lactobacillus pentosus UK1A 

 

 

Lactobacillus pentosus SK2A 

hond 

(faeces) 

 

hond (darm) 

Daling adhesie van C. perfringens 

Co-aggregatie  met C. jejuni en                                   

S. intemedius 

Daling adhesie van C. perfringens 

Rinkinen ( 2002) 

 

 

Rinkinen ( 2002) 

Lactobacillus reuteri X-27 

 

 

hond 

(faeces) 

 

Inhibitie van de groei van  

S. typhimurium 

Productie van reuterine 

McCoy (2007) 

 

McCoy (2007) 
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Lactobacillus reuteri X-18 

 

hond 

(faeces) 

Inhibitie van de groei van  

S. Typhimurium 

Productie van reuterine 

Lactobacillus rhamnosus 

LAB11 

Lactobacillus rhamnosus GG 

hond 

(faeces) 

mens 

 Verhoging van endogene  

 L. acidophilus 

Daling adhesie van C. perfringens 

Co-aggregatie met C. jejuni 

Sterke adhesie aan darmmucus  

Manninen (2006) 

 

Rinkinen ( 2002) 
 
 
Rinkinen ( 2003) 

Lactobacillus salivarius LAB9 hond 

(faeces) 

Verhoging  van endogene   

L. acidophilus 

Manninen (2006) 

Weissella confusa LAB10 hond 

(faeces) 

Verhoging  van endogene   

L. acidophilus 

Manninen (2006) 

Tabel 2: Probiotica gebruikt bij gezelschapsdieren 

 

 

Van een aantal probiotische stammen (Bifidobacterium lactis Bb12, Enterococcus faecium M74, 

Enterococcus faecium SF273, Lactobacillus pentosus UK1A, Lactobacillus pentosus SK2A en 

Lactobacillus rhamnosus GG,  Lactobacillus reuteri X-27, Lactobacillus reuteri X-18) moet nog worden 

aangetoond of ze daadwerkelijk als probiotica gebruikt kunnen worden bij de hond.  

Over de juiste dossisen waarin commerciële probiotica moeten worden gegeven is er nog maar weinig 

gekend (Weese et al., 2003) 

 

 

 
2.4.4. Algemeen werkingsmechanisme 

 

Probiotica hebben zowel effecten ter hoogte van het darmlumen als ter hoogte van de darm-mucosa. 

Ter hoogte van het lumen betreft het veranderingen in de pH, mucus-samenstelling, secretie van 

antimicrobiële stoffen en wijzigingen van de endogene microbiota. Ter hoogte van de mucosa vindt er 

interactie plaats met de immuuncellen, enterocyten en bekercellen. Verschillende reviews bespreken 

deze werkingsmechanismen (Fuller et al., 1989; Lee et al. 1995; Dotan et al., 2005). De verschillende 

werkingsmechanismen bestaan uit een antagonistische activiteit ten opzichte van pathogenen, 

wijziging van de endogene flora, versterking van de epitheliale darmbarrière en modulatie van het 

immuunsysteem.  

 

2.4.4.1. Antagonistische activiteit ten opzichte van pathogenen  

Een belangrijk effect van probiotische stammen, is dat ze een verlaging van pathogene bacteriën ter 

hoogte van de darm induceren (Fuller et al., 1989, Dotan et al., 2005). Zo heeft de toediening aan 

gezonde honden van de probiotische stam Lactobacillus acidophilus DSM13241, een daling van de 

clostridia-populatie tot gevolg (Baillon et al., 2004). Bij honden met inflammatory bowel disease is er 

een verhoging van het aantal Clostridiaceae vastgesteld (Xenolious et al., 2008). De probiotica 

herstellen op die manier het evenwicht ter hoogte van de darm (Rioux et al., 2005).  
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Secretie van antimicrobiële stoffen of competitieve exclusie kunnen aan de basis liggen van de 

antagonistische activiteit ten opzichte van de darmpathogenen (Lee en Salminen, 1995). Inhibitie van 

de pathogene kiemen kan het gevolg zijn van de pH daling ter hoogte van het lumen door secretie van 

organische zuren zoals butyraat en lactaat (Sartor et al., 2004; Rioux et al., 2005). Ook de secretie 

van bacteriocines (bacteriële peptides) hebben een inhiberende invloed op pathogenen (Sartor et al., 

2004; Rioux et al., 2005). Verder vindt er ook competitie plaats voor nutriënten, zoals koolhydraten 

(Fuller et al., 1989) en ruimte (Rioux et al., 2005). Deze mechanismen zorgen ervoor dat er een 

ongunstig milieu wordt gecreëerd waardoor de pathogene kiemen niet in staat zijn te groeien (Dotan 

et al., 2005; Rioux et al., 2005). 

 

Co-aggregatie van de probiotische stammen met de pathogene stammen is een manier waarop de 

inwerking van de antimicrobiële stoffen de pathogene kiemen efficiënter bereiken (Rinkinen et al., 

2003). B. lactis Bb12, L. pentosus UK1A, L. rhamnosus GG zijn in staat te co-aggregeren met 

Campylobacter jejuni. Patiënten die een gastro-intestinale infectie met Campylobacter of Salmonella 

hebben doorgemaakt, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van IBD gedurende het eerste 

jaar na de infectie (Rodriguez et al., 2006; Gradel et al., 2009; Jess et al., 2011). De probiotische 

stammen Lactobacillus reuteri spp.. secreteren het antimicrobiële reuterine en dit zou een rol spelen 

bij de  inhibitie van Salmonella Typhimurium (McCoy et al., 2007).  

 

Naast de secretie van antimicrobiële stoffen, is de inhibitie van de adhesie en daardoor ook van de 

translocatie en invasie van de pathogene micro-organismen een belangrijk mechanisme (Sartor et al., 

2004; Dotan et al., 2005). De adhesie van Clostridium perfringens aan darm-mucus wordt verlaagd 

door Bifidobacterium lactis Bb12 en andere probiotische stammen (zie tabel 2), terwijl Clostridium 

difficille voornamelijk wordt onderdrukt door  Bifidobacterium animalis AHC7 (Rinkinen et al., 2003; 

O‟Mahony et al., 2009). Lactobacillus reuteri spp.. en Bifidobacterium animalis hebben dan weer een 

inhiberend effect op Salmonella Thyphimurium bij honden (McCoy et al., 2007; O‟Mahony et al., 

2009). Een van de mechanismen hier achter is dat de probiotische stammen in competitie gaan met 

de adhesiereceptoren die de pathogene kiemen nodig hebben om te adhereren. De adhesie van de 

probiotische bacteriën is stamafhankelijk (Rinkinen et al., 2003). Lactobacillus pentosus UK1A en 

Lactobacillus pentosus SK2A, beiden geïsoleerd uit hondenfaeces, hebben slechts een zwak 

adhesievermogen bij de hond (Rinkinen et al., 2000), terwijl Lactobacillus rhamnosus GG sterke 

adhesie eigenschappen heeft zowel bij de mens als bij de hond. (Rinkinen et al., 2003). De kolonisatie 

gebeurt echter minder efficiënt bij de hond dan bij de mens en er zijn hogere dosissen nodig bij de 

hond (Weese et al., 2000). Verder onderzoek moet uitwijzen of Lactobaccilus rhamnosus GG 

daadwerkelijk als probioticum gebruikt kan worden bij de hond.  
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2.4.4.2. Wijziging van de endogene microbiota  

Probiotische stammen moduleren de endogene flora (Rioux et al., 2005). Manninen et al. (2006) 

hebben aangetoond dat toediening van probiotische stammen, geïsoleerd uit de faeces van honden 

(Lactobacillus fermentum LAB8, Lactobacillus salivarius LAB9, Weissella confusa LAB10, 

Lactobacillus rhamnosus LAB11 Lactobacillus mucosae LAB12), de darm tijdelijk koloniseren. 

Daardoor wordt de kolonisatie van de endogene Lactobacillus acidophilus bevorderd. Ook toediening 

van Lactobacillus acidophilus DSM13241 zorgt voor een stijging van de endogene lactobacillen 

(Baillon et al., 2004).  

 

Wijziging van de endogene flora heeft als gevolg dat de opname van bepaalde nutriënten beter 

verloopt. Bij toediening van de niet-pathogene, probitische stam, Bacillus cereus CIP 5832 wordt er 

een verhoogde vertering van eiwitten en vetten waargenomen bij honden (Biourge et al., 1998). Ook 

toediening van Lactobacillus fermentum AD1 aan honden geeft een betere absorptie van proteïnen en 

vetten (Strompfova et al., 2006).  

 

 

2.4.4.3. Versterking van de darmbarrière 

Bepaalde probiotica die kunnen adhereren aan de epitheelcellen ter hoogte van de darm zijn in staat 

de mucine secretie van de epitheelcellen ter hoogte van de darm te stimuleren via verhoogde 

expressie van het MUC3 gen. Adhesie van de probiotische stam aan de darmcellen is hiervoor 

noodzakelijk. Mucines die in de darm worden gesecreteerd hebben het vermogen de pathogene 

kiemen ter hoogte van het lumen te blokkeren, waardoor deze kiemen zich niet meer kunnen binden 

aan de darmwand. (Mack et al., 2003).  

 

Bepaalde probiotica zijn in staat de transepitheliale weerstand (transepithelial resistance TER) te 

verhogen en zo de permeabiliteit van de darm voor pathogenen te verlagen (Resta-Lenert et al., 

2003). Voorbehandeling van celculturen met specifieke probiotische stammen verhindert de 

wijzigingen van het cytoskelet en tight junctions door de pathogenen (Resta-Lenert et al., 2003).  

 

 

2.4.4.4. Stimulatie van het immuunsysteem 

Een vierde werkingsmechanisme van probiotische stammen is dat ze in staat zijn het immuunsysteem 

van de gastheer te moduleren (Fuller et al., 1989; Sartor et al., 2004; Rioux et al., 2005). Het gebruik 

van probiotica met lokale en systemische immunomodulerende eigenschappen resulteert in een 

vermindering van de ontsteking ter hoogte van de darm en hebben een potentieel om bij de therapie 

van inflammatory bowel disease gebruikt te worden (Schultz et al., 2002; McCarthy et al., 2003). 

Probiotische stammen beïnvloeden de humorale en cellulaire immuniteit, stimuleren de secretie van 

anti-inflammatoire cytokinen en onderdrukken de secretie van pro-inflammatoire cytokinen (Rioux et 

al., 2005). 
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Adhesie en de tijdelijke kolonisatie van de darm door de probiotische stammen is nodig voor de 

modulatie van de immuunrespons (Schriffin et al., 1997). De adhesie aan delen van de darm die niet 

gekoloniseerd worden door de endogene microbiota, zoals de Peyerse platen of de dunne darm, zou 

verklaren waarom probiotische stammen wel immunomodulerende effecten hebben en de endogene 

microbiota ter hoogte van het colon niet (Schriffin et al., 1997). De probiotische stammen stimuleren 

de IgA productie ter hoogte van de Peyerse platen.  Bij afwezigheid van CD4+ T-cellen wordt er 

geen IgA productie waargenomen (Jin et al., 2009). Toediening van  Enterococcus faecium SF68 aan 

honden geeft aanleiding tot verhoogde mucosale en systemische IgA concentraties. IgA speelt een 

belangrijke beschermende factor ter hoogte van de darmmucosa. De antistoffenrespons wordt dus 

bevorderd door toediening van bepaalde probiotica en leidt tot een verhoogde bescherming tegenover 

pathogenen (Benyacoub et al., 2003). 

 

Toediening van Lactobacillen en Bifidobacteriën veroorzaken een stijging van de fagocytose-activiteit 

van monocyten en voornamelijk granulocyten in het bloed (Schiffrin et al., 1997). Er wordt  een stijging 

waargenomen van neutrofielen en monocyten in het bloed bij honden waarvan de voeding 

gesupplementeerd is met deze probiotische stam (Baillon et al., 2004).  

 

Verscheidene probiotische stammen zijn in staat de secretie van het  anti-inflammatoire cytokine IL-10  

en het transforming growth factor-β1 (TGF-β1) te stimuleren (Sauter et al., 2005). Toediening van de 

probiotica-cocktail bestaande uit L. acidophilus NCC2628, L. acidophilus NCC2766, en L. johnsonii 

NCC2767 leidt tot een verhoogde secretie van het cytokine IL-10 en in mindere mate van het TGF-β1 

bij honden die lijden aan chronische enteropathieën waaronder inflammatory bowel disease. Deze 

probiotica-cocktail heeft dus potentieel om de ontstekingsreactie bij IBD in vivo te onderdrukken 

(Sauter et al., 2005). Ook toediening van Faecalibacterium prausnitzii resulteert in toename van het  

IL-10 (Sokol et al., 2008). Naast de stimulatie van de anti-inflammatoire cytokines, zijn een aantal 

probiotica in staat de secretie van pro-inflammatoire cytokines te onderdrukken. Een studie met IL-10 

knock-out muizen (McCarthy et al., 2003) heeft aangetoond dat bepaalde probiotische stammen een 

daling van de pro-inflammatoire cytokines IFN-γ, TNF-α en IL-12 induceren waarbij dit meer 

uitgesproken is bij Bifidobacterium spp.. dan Lactobacillus spp.. De sterkere daling van de pro-

inflammatoire cytokines bij het gebruik van Bifidobacterium spp.. is echter enkel significant voor IFN-γ 

(McCarthy et al., 2003). Toediening van F. prausnitzii resulteert in een lagere secretie van IL-12 en 

andere pro-inflammatoire cytokines door lymfocyten, macrofagen en moncyten (Sokol et al., 2008).  

Bepaalde probiotische stammen zijn dus in staat het evenwicht tussen de pro-inflammatoire (T-helper 

1 cytokinen) en anti-inflammatoire cytokinen (T-helper 3 cytokinen) te wijzigen (McCarthy et al., 2003).  

 

Probiotica hebben ook systemische invloeden. Bij toediening van Lactobacillus acidophilus 

DSM13241 aan gezonde honden wordt een daling van het serum stikstofoxide waargenomen. Het 

gebruik van Lactobacillus acidophilus DSM13241 als probioticum, waarbij het de pro-inflammatoire 

effecten van het stikstofoxide kan tegengaan worden bij honden met gastro-intestinale aandoeningen 

dient verder te worden onderzocht (Baillon et al.,2004). Het DNA van γ-bestraalde probiotische 
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stammen heeft immuno-stimulerende en immuno-regulatorische eigenschappen (Rachmilewitz et al. 

2004). Het probiotisch DNA wordt herkend door de Toll-like receptor-9. Het DNA wordt geabsorbeerd 

ter hoogte van de dunne darm, maar oefent de beschermende effecten uit ter hoogte van het colon. 

Het probiotisch DNA heeft dus systemische anti-inflammatoire effecten. Ter hoogte van het colon gaat 

het DNA de apoptose van de colonocyten tegen en blokkeert het ook de secretie van inflammatoire 

mediatoren. (Rachmilewitz et al., 2004).  

 

Het supernatans van in cultuur gebracht F. prausnitzii heeft anti-inflammatoire effecten. Deze werking 

zou toe te schrijven zijn aan metabolieten gesecreteerd door F. prausnitzii, die voor het moment niet 

gekend zijn (Sokol et al., 2008).  

 

 

2.4.5. Neveneffecten van probiotica 

Bepaalde probiotica worden door het FAO/WHO geclassificeerd in de categorie van “generally 

regarded as safe” (GRAS). Hieronder vallen de lactobacillen, lactococcen, bifidobacteriën en gisten. 

Andere probiotica zoals enterococcen en bacillen behoren niet tot deze categorie. Het gebruik van 

Enterococcus faecium M74 en Enterococcus faecium SF273 bij de hond verhogen de adhesie van 

Campylobacter jejuni. Het gebruik van deze stammen als probiotica bij de hond zou een bron kunnen 

zijn van campylobacteriosis bij de mens (Rinkinen et al., 2003). 

Bij de mens kan in zeldzame gevallen, de toediening van probiotische stammen leiden tot septicemie 

(Kunz et al., 2004). Verder schuilt in het gebruik van probiotica een potentieel gevaar indien de 

probiotische stammen dragers zijn van antibiotica resistentiegenen, die kunnen worden doorgeven 

aan pathogene kiemen of de endogene microbiota ter hoogte van de darm (Tannock et al., 1987). 

In verband met de mogelijke neveneffecten van probiotica, opteren Rachmilewitz et al. (2004) voor het 

gebruik van stammen die bestraald werden met γ-stralen.  
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2.5. BESPREKING 

 

Inflammatory bowel disease is een chronische aandoening die zowel mensen als dieren treft. Zoals 

vermeld in de inleiding zijn de endogene microbiota, de genetische achtergrond van de patiënt en een 

abnormale immuunrespons, factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van inflammatory 

bowel disease (Guarner et al., 2005). De aandoening wordt gekenmerkt door een dysbiose waardoor 

het gebruikt van probiotica en prebiotica  steeds vaker aangewend wordt in de behandeling van IBD, 

vanwege hun modulerend effect op de microbiota (Rioux et al., 2005, Hedin et al., 2007). Om verder 

inzicht te krijgen in de ethiologie en de pathogenese van inflammatory bowel disease is verder 

onderzoek noodzakelijk in samenwerking met de humane geneeskunde. 

 

De studies uitgevoerd bij de hond en de kat bevatten meestal een klein aantal proefhonden of 

proefkatten (Manninen et al., 2006; Marshall-Jones et al., 2006; Xenoulis et al., 2008; Suchodolski et 

al., 2010). Dit heeft tot gevolg dat er weinig significante verschillen zijn tussen de patiënten met 

inflammatory bowel disease en de controle groepen (Sauter et al., 2005). Bovendien wordt er meestal 

gewerkt met verschillende hondenrassen in de controlegroep en in de groep met aangetaste honden 

(Xenoilis et al., 2008; Suchodolski et al., 2010). Aangezien er bij bepaalde rassen een raspredispositie 

bestaat, kan dit een vertekend beeld geven (Suchodolski et al., 2010).  

 

Ondanks het feit dat de microbiota een belangrijke rol speelt bij de pathogenese van IBD is er nog 

onvoldoende informatie beschikbaar over de samenstelling en functie van deze commensale 

bacteriepopulatie bij gezonde honden en katten (Janeckzo et al., 2008 Suchodolski et al. 2008). Eén 

van de redenen hiervoor, is dat meer dan de helft van de residentiële microbiota nog niet 

geïdentificeerd is, zowel bij de gezelschapsdieren als bij de mens (Marteau et al., 2009). Bovendien 

heeft de techniek waarmee de stalen worden genomen en de plaats van staalname een grote invloed 

op het resultaat. De verschillen tussen de studies van Xenoulis et al. (2008) en van Suchodolski et al. 

(2010) over de samenstelling van de endogene microbiota bij honden met IBD kunnen verklaard 

worden door verschillen in de plaats van staalname (lumen – mucosa) en de gebruikte techniek 

(„cytologische borstels‟ versus biopten) (Suchodolski et al., 2010).  

 

Er is nog bijna geen onderzoek verricht naar de genetische achtergrond van honden met inflammatory 

bowel disease, hoewel dat er bepaalde rassen meer worden aangetast dan andere (German et al., 

2000a; German et al., 2000b; Kathrani et al., 2010) . Bij de kat is het niet bekend of er genetisch 

aspect betrokken is bij het onstaan IBD. Bij de mens is geweten dat mutaties in het NOD2 gen, 

betrokken bij het herkennen en afdoden van micro-organismen, voorkomen bij individuen met de 

ziekte van Crohn (Murphy et al., 2008). Wat er niet uit het oog mag worden verloren, is dat door de 

genetische achtergrond van de patiënt de respons op bepaalde pre- of probiotica patiënt-afhankelijk is 

(Rioux et al., 2005). 
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Prebiotica worden al meer dan 15 jaar gebruikt (Gibson en Roberfroid, 1995). Toch is het niet duidelijk 

welke voedingsmiddelen nu daadwerkelijk als prebioticum gebruikt kunnen worden (Gibson et al., 

2004; Gibson et al., 2008). Een opmerking, die eveneens geldt voor de probiotica, is dat er nog maar 

weinig onderzoek is gedaan naar de optimale dosissen waarin deze moleculen moeten worden 

toegediend, alsook de duur van de supplementatie om tot voldoende effecten te komen (Rioux et al., 

2005). Bovendien zijn de meeste studies uitgevoerd bij gezonde honden en katten, waarbij de 

resultaten vervolgens worden geëxtrapoleerd naar honden en katten met inflammatory bowel disease 

(Manninen et al., 2006; Marshall-Jones et al., 2006).  

 

Voor het gebruik van probiotica gelden dezelfde opmerkingen als bij prebiotica. Voor een aantal 

probiotische stammen is nog onvoldoende bewijs is of de stammen effectief werkzaam zijn in vivo 

(Manninen et al., 2006). Resultaten van experimenten met bepaalde probiotica, uitgevoerd bij mensen 

met de ziekte van Crohn of ulceratieve colitis, worden vaak geëxtrapoleerd naar de hond en de kat 

(Weese et al., 2003). Bij het gebruik van probiotica bij bepaalde individuen, zoals immuunsuppresieve 

patiënten of oudere individuen, moet worden opgepast voor eventuele nevenwerkingen (Snydmann., 

2008). De slaagkansen van de therapie doormiddel van probiotica zijn te verhogen door niet één stam 

maar verschillende stammen te gebruiken (Rioux et al., 2005). Verder biedt het gezamenlijk gebruik 

van probiotica en prebiotica ook veel perspectieven, zoals een hogere kans op slagen van de therapie 

(Rioux et al. 2005). Het gebruik van probiotica en prebiotica samen is het principe van synbiotica. De 

interesse voor probiotica neemt ook toe doordat er met genetische modificatie van bepaalde stammen 

kan worden gestreefd naar betere resultaten (Doron et al., 2006). 

. 

Inflammatory bowel disease is het resultaat van een abnormale immuunrespons, met verlies van 

tolerantie tegenover de endogene microbiota, waarbij verschillende factoren een rol spelen. Er zijn 

tevens een aantal vragen die nog steeds onbeantwoord blijven. Spelen bepaalde pathogenen zoals 

AIEC een primaire of secundaire rol bij het ontstaan van inflammatory bowel disease? Maar vooral, 

wat zijn de specifieke factoren die de immuunrespons tegenover de endogene microbiota activeren? 

(Hansen et al., 2010). 
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1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

1.1 Logboek stage gezelschapsdieren 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten doorlopen tijdens de week stage 

DATUM UUR AARD CONSULTATIE OPMERKINGEN 

08-04-2011 10.30 3 sterilisaties + 1 castratie Zwerfkatten: vaccinatie + 

ontworming 

 14.30 afgezegde afspraak konijn is overleden 

 15.00 controle diabetes kat aanpassing voeding en 

insuline 

 15.30 sterilisatie zwerfkat vaccinatie, ontworming 

 17.45 hond met CA in gehemelte weggehaald onder 

anesthesie: rib 

 18.20-

19.30 

sterilisatie zwerfkat +uitleg 

    

11-04-2011 9.00 brengen van zwerfkat  

 10.10 vaccinatie kat niesziekte en kattenziekte 

 11.00 controle sterilisatie + vaccinatie, ontworming, 

ontvlooiing 

 14.00 gedragsconsultatie pup dreigend to iedereen 

buiten baasje 

 14.45 voorbereiding sterilisatie kat onderbroken door 

spoedoproep hond niet meer 

willen eten: maagdilatatie? 

 15.10 huisbezoek: maagdilatatie? geen maagdilatatie. Koorts, 

speekselen 

 16.30 einde sterilisatie zwerfkat overgenomen door d‟arts 

 17.00 vaccinatie kat + nagels knippen 

 17.30-

19.30 

RX foto‟s bekeken  

    

12-04-11 9.45 Klant brengt zwerfkat binnen voor 

sterilisatie 

 

 10.10 Huisbezoek: Deense Dog mee naar de praktijk 

 10.35 Deense Dog aan het infuus  

 11.15 Sedatie kat voor sterilisatie  

 12.00 Klant komt voeding afhalen  

 12.10  sterilisatie  

 15.00 Oude kat (19 jaar) met HCM en CHI, die 

niet meer wil eten 

tandprobleem 

 15.35 Klant komt medicatie halen wit product 

 15.50 RX foto‟s maken Deense dog doorgestuurd 

 17.00 Vaccinatie hond  

 17.10 Afhalen kat  

 17.20 Hond kan geen trap meer op Erge obesitas, heuparthrose 

 17.30 Kat met wonde 

 

Hechting gepland voor 

morgen 

 17.40 Klant komt voor medicatie  
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 17.45 Bloedafname kat Diagnose voor CNI 

 18.15 Controle operatie SCC aan wit oor Draadjes eruit 

 18.35 Kat binnen gebracht voor sterilisatie + gevaccineerd 

 19.05 – 

20.10 

1 langharige kat met klitten scheren;  

1 kat sinds 4 weken in spalk controleren 

 

RX: condylus afgebroken 

    

13-04-2011 09.00 Kooien ververst  

 09.15 Infuus doorspoelen  

 9.30 Sterilisatie huiskat  

 10.35 Sterilisatie huiskat + bloedafname, urinestaal 

 11.35 Wond hechten  

 12.10  Euthanasie van 2 kippen + vaccinatie hond 

 16.30 Klant om voedsel  

 16.50 Huisbezoek: chippen + vaccinatie 4 

pups 

 

 18.20 AB gehospitaliseerde kat  

 18.55 Afhalen gesteriliseerde kat  

 19.05 Afhalen gesteriliseerde kat  

 19.10 Kooien schoonmaken  

 19.15  Kat die veel drinkt: bloedafname  

 19.45-

20.00 

Lipplooi-dermatitis chihuahua  

    

14-04-11 9.00 Vaccinatie hond  

 9.55  Vaccinatie kat + ontworming 

 10.25 Vaccinatie 2 konijnen RHD, myxomatose; + 

ontvlooien 

 10.45 Vaccinatie hond + ontworming pillen 

meegekregen 

 11.10 Vaccinatie konijn  

 11.25  Infuus instellen kat  

 11.35-

11.45 

Hond: mankt Re voor  

 13.45 Huisbezoek: gedragsconsult  

 16.10  Huisbezoek: verband na kruisband 

ruptuur verwijderen 

 

 16.30 Klant komt voor voeding  

 17.15 Hond: mant Re achter RX foto‟s genomen 

 17.25 Bezoek aan gehospitaliseerde kat  

 18.05 RX foto‟s  

 18.15 Bezoek aan gehospitaliseerde kat Bespreking mogelijke 

therapieën 

 18.30  Nieuwe RX foto‟s   

 19.15 Vaccinatie hond Kennelhoest 

 19.20 Hondje met diarree  

 19.40-

20.00 

Kat vlooien (Program) Oren schoonmaken, klitten 

kammen 

Tabel 1: een overzicht van de activiteiten kleine huisdieren 
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1.2 Casuïstiek gezelschapsdieren 

 

Signalement 

Chuck, een Deense dog van 11 jaar, mannelijk intact. 

 

Voorgeschiedenis 

In augustus 2010 werd er een gezwel ter hoogte van de staart vastgesteld. Bij het pre-anesthetisch 

onderzoek werd er een bijgeruis vastgesteld. In verband met de anesthesierisico‟s werd Chuck verder 

doorgestuurd naar een kliniek om een echocardiogram te laten uitvoeren. Uit dit onderzoek bleek dat 

de systolische functie van het hart wat was afgenomen en op de röntgenfoto‟s werd een milde tot 

matige mega-oesofagus vastgesteld. Er werd op basis van het onderzoek besloten dat de anesthesie 

geen direct risico vormde. De kliniek raadde wel aan om de T4 en TSH van de hond te laten bepalen. 

Uit het bloedonderzoek bleek Chuck hypothyroïdie te hebben als ooraak van de mega-oesophagus. 

Het gezwel werd een week later succesvol verwijderd. Voor de mega-oesofagus werd geen 

behandeling ingezet.  

 

Anamnese 

Maandag 11 april, krijgt de dierenarts telefoon over een Deense dog die de hele ochtend niet heeft 

willen eten, niet kan rechtstaan, drie keer schuim heeft „overgegeven‟ en een slappere stoelgang 

heeft.  

Dinsdag 12 april gaat het niet beter met Chuck en heeft hij opnieuw koorts. De dierenarts beslist hem 

mee te nemen naar de praktijk om hem daar in observatie te houden. 

 

Klinisch onderzoek 

Bij het eerste bezoek, loopt de hond in de tuin, maar herkent de eigenares het gedrag van haar hond 

niet meer. Hij is normaal veel levendiger.  

Bij het klinisch onderzoek, is er een bijgeruis hoorbaar bij auscultatie, is de ademhaling regelmatig en 

heeft de hond een temperatuur van 40°C. Er zijn geen opgezette lymfeknopen voelbaar, de capillaire 

vullingstijd is lichtjes gestegen en de pols is goed geslagen. Bij palpatie van het abdomen wordt er 

niets afwijkend vastgesteld. Ook de longauscultatie levert geen afwijkingen op. Verder speekselt de 

hond veel.  

Tien minuten na het bezoek, belt de eigenares opnieuw om te zeggen dat de hond niet meer recht 

kan. Bij het klinisch onderzoek blijkt de capillaire vullingstijd dit keer normaal te zijn. De hond kan weer 

rechtstaan en is nog in staat te plassen, maar wil in de zon blijven staan of liggen. 

 

Probleemlijst 

De koorts en het speekselen zijn de belangrijkste afwijkingen bij het klinisch onderzoek. Het bijgeruis 

bij de auscultatie is al verschillende maanden eerder vastgesteld geweest. Het speekselen zou in 

verband kunnen worden gebracht met de mega-oesofagus. De slappere stoelgang, werd niet meteen 

als afwijkend beschouwd (het was geen diarree).  
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Differentiaal Diagnose 

Uit het eerste telefonisch contact, besloot de dierenarts meteen te komen om een maagdilatatie uit te 

sluiten, vanwege het ras en de beschreven symptomen. Dit werd bij nader onderzoek uitgesloten. 

De koorts kan wijzen op een bacteriële of virale infectie, op een immuungemedieerde aandoening of 

op een neoplasie.  

Het speekselen kan wijzen op misselijkheid, een vreemd voorwerp, intoxicatie. Het meest plausibele in 

dit geval is misselijkheid.  

 

Diagnose 

Vanwege de mega-oesofagus wordt er bij het eerste huisbezoek, voornamelijk gedacht aan een 

verslikkingspneumonie. Op longauscultatie is er echter niets afwijkends te horen. 

 

Bij hospitalisatie van de hond, de dag erna, wordt er bloed genomen. Het bloedonderzoek  wijst op 

een ontstekingsbeeld. 

Er worden ook röntgenfoto‟s genomen, waarbij er een vergroot hart zichtbaar is. Op basis hiervan en 

na overleg met de eigenares wordt er besloten om de hond door te sturen voor verder onderzoek. De 

eigenares twijfelt om de hond in te laten slapen, uit angst dat hij op weg naar de kliniek zou sterven.  

 

Resultaten van de kliniek wijzen op een beginnende verslikkingspneumonie. Voordat er verdere 

onderzoeken konden worden gedaan is de hond gestorven. 

 

Behandeling 

De hond kreeg bij het huisbezoek Dufamox® (6.5 cc), Metacam® (2.4 cc) en Primeran® (6 cc). Verder 

krijgt de eigenares een voorschrift voor Rimadyl® (1 ¼ tablet; 2x/dag), Clavobactin® (1 en ¾ tablet; 

2x/dag gedurende 7 dagen) en Zantac® (1 tablet; 3x/dag). Om de koorts verder te verlagen moest de 

hond uit de zon worden gehouden en worden bedekt met koele en vochtige handdoeken. 

 

Bij opname van de hond, werd hij aan het infuus gezet. Verder kreeg de hond Lasix® en Metacam®.  

Na de röntgenfoto‟s werd er besloten (na overleg met de eigenares) de hond door te sturen naar een 

kliniek voor verder onderzoek. 

 

Resultaat 

De hond is uiteindelijk gestorven in de nacht van dinsdag op woensdag. Er is hierbij geen euthanasie 

uitgevoerd.  

 

Bespreking 

Bij het eerste huisbezoek, kon er niet meteen een oorzaak voor de koorts worden gevonden. Er werd 

geprobeerd om met medicatie (waaronder antibiotica en ontstekingsremmers) en het koel houden van 

de hond, de koorts te laten zakken. Voor het berekenen van de dosis van de medicatie had de 
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dierenarts een boekje nodig omwille van het gewicht van de hond (ongeveer 64 kg), waar ze niet mee 

gewend was te rekenen.  

Aan de eigenares werd gevraagd regelmatig de temperatuur van de hond te nemen. Als de 

temperatuur boven de 39.5° C was, moest de dierenarts worden opgebeld.  

 

De volgende ochtend werd de dierenarts opnieuw gebeld omdat de temperatuur, na een hele nacht 

relatief stabiel te zijn geweest, weer was gestegen. Het plan van de dierenarts was eerst om naar de 

hond toe te gaan en daar bloed te nemen. Eenmaal daar, besloot de dierenarts toch om de hond mee 

te nemen naar de praktijk.  

 

Nadat uit de röntgenfoto‟s bleek dat Chuck een vergroot hart had, werd besloten om de hond door te 

sturen voor verder onderzoek. De eigenares heeft erg getwijfeld om de hond te laten inslapen, maar 

de dierenarts vond dat niet meteen een optie. Ik ben het hier niet meteen eens mee. De eigenares van 

Chuck heeft de beslissing uiteindelijk zelf genomen de hond niet te laten inslapen. Maar ik vind dat de 

dierenarts iets teveel heeft aangedrongen op verder onderzoek. Ik heb natuurlijk niet de ervaring die 

de dierenarts heeft, en het is meer uit het menselijk aspect, dan uit het diergeneeskundig aspect, dat 

ik de overweging van euthanasie meer als optie zou hebben laten doorschemeren. Het was voor de 

eigenares namelijk erg belangrijk dat ze erbij zou zijn als haar hond zou sterven. Aan de andere kant, 

was er een kans dat ze in de kliniek precies zouden kunnen vaststellen wat de oorzaak was en 

daarmee zijn leven te redden.  

 

 

1.3 Analyse van structuur en management praktijk gezelschapsdieren 

 

De praktijk bestaat uit twee dierenartsen, waarbij er één dierenarts in loon werkt voor de dierenarts die 

de praktijk heeft opgericht. Deze persoon woont boven de praktijk. De persoon in loon werkt vier 

dagen op vijf. De dierenartsenpraktijk is gelegen aan een drukke weg met voldoende 

parkeergelegenheid. Ook via de tram of de bus is de praktijk bereikbaar. 

 

De consultaties worden enkel op afspraak gehouden, uitgezonderd voor de spreekuren die enkel op 

maandag, woensdag en zaterdag van 9 uur tot 10.30 uur worden gehouden. Afspraken gaan door van 

9 uur tot 20.00 uur ‟s avonds. De praktijk behandeld naast de klassieke gezelschapsdieren zoals 

katten en honden, ook konijnen, fretten, ratten en cavia‟s. Naast de consultaties kunnen mensen ook 

komen om voeding te kopen of om medicatie af te halen. De klanten hebben hierbij ook de 

mogelijkheid om voor het wit product te kiezen. Klanten kunnen contant, met bankkaart of via 

overschrijving betalen. De klanten kunnen terecht bij de praktijk voor simpele vaccinaties, maar ook 

voor röntgenonderzoeken en gedragsconsulten. De gedragsconsulten worden zowel aan de praktijk 

als op huisbezoek gehouden, afhankelijk van het probleem. Voor een gedragsconsult wordt in de 

agenda meer tijd uitgetrokken dan voor een gewone consultatie. Er worden naast de consultaties aan 



6 
 

de praktijk, ook huisbezoeken gehouden. Hiervoor wordt 11 euro of 45%  meer aangerekend dan voor 

een consultatie aan de praktijk. Hierbij zijn de bijkomende kosten niet meegerekend.  

 

De praktijk bestaat uit een wachtzaal en 2 consultatieruimten. In de wachtzaal liggen er verschillende 

folders en staat een rek met speciale voeding die klanten kunnen kopen. Op het ophangbord staan 

enkele foto‟s van klanten met hun huisdier en is het mogelijk affiches in verband met dieren op te 

hangen. Klanten moeten eerst aanbellen voordat ze binnen kunnen. 

 De grootste consultatieruimte voor het meest frequent gebruikt. Hier staat naast de hoofdcomputer 

een boekenkast vol diergeneeskundige boeken. De kleine consultatieruimte wordt gebruikt indien er 

veel klanten zijn en wordt ook gebruikt als operatieruimte. In elk van de consultatieruimte kunnen drie 

tot vijf dieren worden gehospitaliseerd.  

Er wordt een werkvrouw ingehuurd die elke vrijdag langskomt. De praktijk is in het bezit van een echo 

toestel en een conventioneel röntgentoestel. Het toestel staat in de consultatieruimte, terwijl het 

materiaal (waaronder de lodenschorten) worden bewaard in een kleine ruimte grenzend aan de 

consultatieruimte. Hier worden de foto‟s ook ontwikkeld. Alle röntgenfoto‟s worden hier opgeslagen. In 

deze ruimte staat ook de vriezer waarin de dierenlijken worden bewaard. Als de vriezer vol zit, of 

indien er een grotere hond geëuthanaseerd is geweest, wordt er een afspraak gemaakt met het 

mortuarium die de krengen dan komt ophalen.  

Beide dierenartsen rijden met hun eigen auto, maar de kilometers gereden tijdens de diensturen 

worden vergoed. De wachtdiensten worden onderling afgesproken. Er wordt samengewerkt met 

klinieken, waar de patiënten die een meer complexe behandeling nodig hebben, naar worden 

doorgestuurd. De praktijk heeft een eigen website.  
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2. Stage grote huisdieren 

2.1 Logboek stage van de grote huisdieren 

 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten doorlopen tijdens de week stage. 

DATUM UUR AARD CONSULTATIE OPMERKINGEN 

07-02-2011 8.15 Bedrijfsbezoek:  

koe met hypocalcemie 

+ mastitis 

 9.45 Bedrijfsbezoek:  

koe die het algemeen niet goed doet 

(koorts en sterk ruikende urine) 

waarschijnlijk urineweginfectie 

 10.30 Praktijk boeken ingekeken 

 11.30  

 

Praktijk: echo van een kat met 

abdominale klachten (endometritis) 

geopereerd in aansluiting met 

de echo 

 13.00 Praktijk: operatiezaal reinigen en  

              ontsmetten  

 

 14.00 Huisbezoek: vaccinatie 2 honden hondenziekte, kattenziekte 

 14.30 Bedrijfsbezoek:  

koe die het algemeen niet goed doet 

koe in kwestie niet gevonden, 

boer niet bereikbaar 

 15.15 Bedrijfsbezoek:  

bloedafname bij 8 kalveren 

Bijkomend: 

   - een koe die sinds 15 dagen  

     vermagerd is 

   - een koe die het minder 

     goed doet 

   - koe met een abces 

 16.50 Huisbezoek: verlossing van een ooi 2 dode lammetjes in de 

baarmoeder 

 17.45 Bedrijfsbezoek:  

koe die niet wil rechtstaan 

waarschijnlijk pericarditis 

 18.15 Bedrijfsbezoek: 

kalf met zenuwsymptomen 

3
de

 kalf in één week tijd 

Bloedstaal genomen 

 19.30  

20.00 

Praktijk: bloedstalen nummeren en    

              papieren invullen voor het labo 

 

    

08-02-2011 8.30 Praktijk: sterilisatie van een kat  

 9.00 Praktijk: castratie van een kat     + chip 

 9.15 Praktijk: castratie van een kat + onderzoek van de staart 

(vettige haren) 

 9.30 Praktijk: castratie van een kat  

 9.45 uitleg over de praktijk  

 14.00 Bedrijfsbezoek: 

bloedafname bij 9 runderen 

aankooponderzoek 

 (IBR, leucose) 

 15.30 Bedrijfsbezoek: 

koe die met de nageboorte is blijven staan 

+ bijkomende een koe met 

verminderde eetlust en een 

gebroken hoorn 

 16.30 Bedrijfsbezoek: aankooponderzoek 
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bloedafname bij 10 runderen (IBR, leucose) 

 17.00 Praktijk: bloedstalen nummeren en  

              papieren invullen voor het labo 

 

 17.20 Praktijk: consultatie kitten met erge  

              abdominale pijn 

+ RX-foto‟s 

 17.45 Praktijk: bezoek eigenaars van    

              aangereden kat   

              (gehospitaliseerd) 

bespreking van de 

verschillende opties 

 18.15  

19.20 

Praktijk: opzoekwerk   

    

09-02-2011 8.30 Praktijk: sterilisatie kat  

 9.00 Praktijk: pup binnengebracht die de hele  

             nacht heeft gebraakt 

wordt in observatie gehouden 

 9.20 Praktijk: castratie hond  

 9.50 Praktijk: castratie hond  

 10.30 Praktijk: opzoekwerk  

 13.30  Bedrijfsbezoek: pony met koliek parafiene olie opgegoten 

 16.10 Castratie van 3 veulens liggend 

 18.15 - 

19.30 

Praktijk: verdere uitleg over de praktijk  

    

10-02-2011 8.30 Praktijk: administratie  

 9.30 Bedrijfsbezoek:  

2 koeien die niet recht willen 

- slepende hypocalcemie? 

- mastitis 

 10.50 Bedrijfsbezoek: drachtigheidsonderzoek - 16 koeien: ROZ 

- 21 koeien: echo 

- 4 koeien: metritis 

 14.30 Praktijk: boer komt medicatie ophalen + vraagt om advies over 

ontworming 

 15.15 Vaccinatie van 6 paarden griep, tetanus 

 16.15 Vaccinatie van 1 koe IBR 

 16.45 Praktijk: opzoekwerk casus  

 17.40 - 

19.20 

Paard met koorts en een verminderde 

eetlust 

 

    

11-02-2011 8.30 Praktijk: administratie  

 9.45 Bedrijfsbezoek: drachtigheidsonderzoek 

 

+ advies over het kaliumgehalte in het 

voeder en de bodem  

- 2 koeien: ROZ 

- 7 koeien: echo 

- 1 koe: metritis 

 11.00 Huisbezoek:  

drachtig paard met chronsiche diarree 

- vorig BOZ wijst op ontsteking 

- dierenarts volgt de patiënt  

  dagelijks op 
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 11.40 Bedrijfsbezoek: vaars die niet recht wil 

(lebmaagverplaatsing; operatie wordt 

gepland voor de namiddag) 

+ levering van medicatie 

 14.00 Bedrijfsbezoek: 

bloedafname bij 9 runderen 

aankooponderzoek 

 14.50 Bedrijfsbezoek: 

operatie lebmaagverplaatsing 

+ advies over vaccinatie tegen 

blauwtong 

 16.30  

18.00 

Bedrijfsbezoek: 

koe met zenuwsymptomen 

+ advies over vaccinatie tegen 

blauwtong 

Tabel 2: een overzicht van de activiteiten grote huisdieren 

 

 

2.2 Casuïstiek van de grote huisdieren 

 

Signalement, anamnese en klinisch onderzoek 

De boeren bellen in verband met een twee melkkoeien die niet meer rechten willen of kunnen staan. 

De twee koeien staan elk in een andere loopstal.  

Het bedrijf bestaat uit ongeveer 700 runderen in het totaal. Het bedrijf wordt gerund door 2 boeren die 

verschillende in loon werkende arbeiders voor zich hebben werken. De dierenarts vermeldt in de auto 

dat het waarschijnlijk om gevallen gaan die in een te ver stadium zijn om nog te kunnen helpen. 

 

De eerste koe ligt in laterale decubitus en reageert bijna niet meer op prikkels. De boeren zijn ervan 

overtuigd dat de koe een slepende hypoglycemie heeft. Het klinisch onderzoek van de eerste koe 

levert weinig informatie op en wijst volgens de dierenarts eerder op een vergevorderde 

lebmaagverplaatsing. De dierenarts doet uitblijken dat de boeren gelijk hebben. 

De tweede koe ligt in sternale decubitus en kan haar hoofd nog rechtop houden. Bij het melken van 

één van de uiers, wordt mastitis vastgesteld. 

 

Probleemlijst 

Twee koeien die niet recht kunnen 

Koorts 

Suf 

 

Differentiaal diagnose 

De differentiaaldiagnose van een koe die niet recht wil/kan, bestaat uit (Cox VS, : 

 - hypocalcemie, hypofosfatemie, hypocalcemie 

 - mastitis 

 - pericarditis 

 - lebmaagverplaatsing 

 - sepsis ten gevolge van pneumonie of peritonitis 

 - fractuur, spier/zenuw letsel 
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De eerste koe is een te ver stadium om duidelijk te kunnen achterhalen wat de oorzaak is, maar de 

dierenarts denkt aan een lebmaagdilatatie. 

In het geval van de tweede koe, heeft het uitmelken van de uiers erop gewezen dat de koe mastitis 

heeft in één uierkwartier. 

 

Diagnose 

Bij de eerste melkkoe wijst het klinisch onderzoek op een vergevorderde lebmaagdilatatie. 

Bij de tweede koe wordt mastitis van één uierkwartier vastgesteld. 

 

Behandeling 

De koe met de lebmaagdilatatie krijgt dexamethasone en een infuus met calcium. Volgens de 

dierenarts is de koe niet meer te redden, maar stelt de behandeling wel in op aanvraag van de 

boeren. De boeren willen de euthanasie nog uitstellen. 

De tweede koe krijgt een infuus met NaCl 7.2%. De boeren doen de moeite niet warm water te halen 

om het infuus op te warmen. Verder krijgt de koe Meloxicam® (10 cc), Marbofloxacine® (8 cc), 

Cobactan® (13 cc). Strikt genomen moet de aangetaste uierkwartier geregeld uitgemolken worden. 

De dierenarts weet dat de boeren geen tijd hebben om de koe individueel te gaan melken en snijdt 

daarom het topje van de tepel af om de uier te laten draineren.  

 

Bespreking 

De dierenarts heeft beide koeien behandeld, ondanks het feit dat de eerste koe het waarschijnlijk niet 

gaat halen. De boeren runnen een te groot bedrijf waardoor ze niet hebben opgemerkt dat de koe het 

steeds slechter deed en de dierenarts in een stadium hebben gebeld waar behandeling te laat komt. 

De tweede koe heeft mastitis en naast de toediening van antibiotica en vocht heeft de dierenarts ook 

besloten om de tepeltop af te snijden,dit omdat hij weet dat de boeren hun tijd niet gaan steken in het 

apart uitmelken van deze uier. Ideaal gezien zou het infuus ook op lichaamstemperatuur gebracht 

moeten worden alvorens het toe te dienen. 

Het grootste probleem van dit bedrijf is dat ze het individuele dier uit het oog verliezen. Een deel van 

de afgrenzing van de loopstallen was bovendien kapot en aan elkaar gezet via een labiele constructie, 

waarbij de kans op uitbraak van koeien groot was.   

 

 

Referentie: Cox VS. (2010). Downer Cow In: Blackwell‟s five-minute veterinary consult: ruminant.  

       Haskell SRR. (Editor). Wiley-Blackwell, Singapore p. 205-206 
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2.3 Analyse van structuur en management praktijk van de grote huisdieren 

  
De dierenkliniek bestaat uit 5 dierenartsen en 4 dierenartsenassistenten. De dierenartsen spitsen zich 

niet enkel toe tot kleine of grote huisdieren, maar behandelen elk van beide groepen. Er worden per 

dag vier, min. twee dierenartsen ingezet in de buitenpraktijk. Het klantenbereik gaat over een straal 

van ongeveer 40 km (25 km voor de koeien, 35 km voor de paarden), waarbij de dierenkliniek centraal 

gelegen is. De visites worden daarom zoveel mogelijk georganiseerd  (bv. voor vaccinaties, 

bloedafnamen). Voor koliekgevallen of spoedgevallen is dit niet mogelijk en wordt er door de 

dierenartsen onderling besloten, in functie van de afstand, wie het spoedgeval behandeld.  Er is altijd 

één dierenarts aanwezig op de praktijk die instaat voor kleine huisdieren. De operaties worden           

‟s ochtends gepland, terwijl de consultaties, waar telkens 20 min voor wordt voorzien, in de namiddag 

plaatsvinden. De geopereerde dieren worden tot de namiddag (eventueel langer) in observatie 

gehouden. Vanaf 8 uur kunnen de eigenaars hun dier binnen brengen voor een operatie of eventueel 

al de middag ervoor. De consultaties gaan door tot 19.00 uur en worden enkel op afspraak gehouden. 

Indien er op voorhand wordt geweten dat er bv. röntgenfoto‟s  moeten worden genomen, worden er 

meer dan 20 minuten voorzien. Er zijn altijd 2 dierenartsassistenten aanwezig (2 ‟s ochtends en 2 ‟s 

middags). Ze regelen de afspraken, ontvangen de mensen met hun huisdier, verkopen medicijnen of 

voeding en onderhouden de praktijk (reinigen en desinfecteren van gebruikt materiaal, zalen en 

kooien). Er wordt ook 1 persoon aangehouden die instaat voor de boekhouding van de praktijk. De 

dierenartsen hebben gemiddeld een werkweek van ongeveer 80 uur. De praktijk is van wacht 7 dagen 

op 7 en 24 uur op 24. Elke dierenarts is 1 dag van de week van wacht. De weekenden worden 

onderling afgesproken. Er is ook altijd een tweede dierenarts van wacht, indien er twee spoedgevallen  

tegelijk plaatsvinden en/of op grote afstand van elkaar. Naast de hoofdkliniek, is er op 15 km afstand 

een ander deel van de kliniek waar de klanten tussen 13.00 en 14.00 uur langs kunnen komen met 

hun hond of kat voor kleine ingrepen (vaccinatie, ontworming). Dit deel van de kliniek heeft ook een 

grote medicijnenstock voor runderen en paarden, waar de boeren ook terecht kunnen voor het 

ophalen van medicijnen of om advies kunnen vragen. Aangezien de kliniek voornamelijk uitgebouwd 

is tot een „grote huisdieren‟ praktijk, worden complexe gevallen bij kleine huisdieren, in overleg met de 

eigenaar, doorgestuurd naar een dierenarts die meer gespecialiseerd is in kleine huisdieren op 

ongeveer 40 km van de praktijk. Omgekeerd zal deze praktijk moeilijkere gevallen bij paard of rund 

doorsturen naar de dierenkliniek. De praktijk werkt samen met 2 laboratoria, waarbij de stalen 2 keer 

per week worden opgehaald (maandag en donderdag). Indien er belangrijke staalnamen worden 

genomen, worden deze in functie van deze 2 dagen gepland. Op de praktijk zelf kunnen basale 

bloedwaarden worden bepaald (glucose, natrium, kalium……). De kliniek maakt gebruik van Vétocom 

als software voor het beheer van het klantenbestand. De praktijk heeft geen eigen website. 

 

De kliniek bestaat uit een inkomhal met balie en apotheek, de wachtzaal, twee consultatieruimten, de 

operatiezaal, de hospitalisatieruimte, de radiografieruimte, de assistentenbureau en 

dierenartsenbureau. Achter de kliniek staan 3 paardenboxen, 2 iglo‟s voor kalveren en een vriezer 

voor de lijken. Er zijn camera‟s geplaatst die toezicht houden op de ingang, de wachtzaal, en de 

stallen achter de kliniek. De beelden worden weergegeven op een tv-scherm die in de 
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dierenartsenbureau staat. De apotheek bevat voornamelijk geneesmiddelen voor herkauwers. Boeren 

kunnen medicijnen afhalen zonder dat er een dierenarts het zieke dier moet onderzoeken. Klanten die 

op consultatie komen, krijgen de medicijnen mee die ze nodig hebben. Van de twee 

consultatieruimten wordt de tweede enkel gebruikt als het erg druk is. De opvangcapaciteit van de 

kliniek voor kleine huisdieren is van 13 dieren (waarvan 6 kooien in de operatieruimte en 7 kooien in 

de hospitalisatieruimte). De radiografieruimte is uitgerust met 2 loodschorten, 2 paar loden 

handschoenen en 2 schildklierbeschermers. Het radiografietoestel is conventioneel waarbij de foto‟s 

automatisch worden ontwikkeld. Als er foto‟s worden gemaakt worden de deuren op slot gedaan zodat 

er niemand binnen kan komen.  Elke dierenarts heeft zijn eigen camionette met omgebouwde koffer 

en een kleine medicijnen voorraad.   
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3. Algemene reflectie 

 

In deze reflectie heb ik enkele punten aangehaald die mij zijn opgevallen tijdens de twee weken stage. 

De twee stages hebben mij ook doen nadenken over mijn toekomst als dierenarts. 

 

Een van de sterkere punten van de kleine huisdieren praktijk is dat de lokalisatie van de praktijk ideaal 

is. De praktijk is gelegen aan een drukke baan met voldoende parkeergelegenheid. De praktijk is ook 

bereikbaar met de bus en de tram waarbij de halte praktisch naast de deur gelegen is.  Een ander 

voordeel dat de praktijk te bieden heeft, is dat de dierenarts zich gespecialiseerd heeft in 

gedragsconsultaties. Deze worden zowel in de praktijk als bij de eigenaars thuis gehouden, 

afhankelijk van het probleem. In de week stage die ik heb gelopen waren er 3 gedragsconsulten. Bij 

één van de consulten was de klacht van de eigenaars dat de twee honden die ze hadden niet altijd 

goed overeenkwamen en steeds vaker naar elkaar beten. Bij verder doorvragen bleek echter dat één 

van de honden regelmatig agressief was tegenover de eigenaars zelf, bijvoorbeeld bij het opnemen 

van de telefoon of het gebruik van een puff voor asthma. Dit bleek voor de eigenaars een minder groot 

probleem te zijn dan de agressie tussen de honden onderling. De dierenarts heeft met veel moeite 

aan de eigenaars kunnen uitleggen dat het eerste probleem dat moest worden aangepakt de agressie 

was tegenover de eigenaars. Dit voorbeeld toont aan de klacht van de eigenaar niet noodzakelijk 

gelijk is met het te behandelen probleem en dat je als dierenarts geduldig alles op een duidelijke 

manier moet kunnen uitleggen. Verdere voordelen van de praktijk zijn dat één van de dierenartsen als 

meer dan 20 jaar ervaring heeft en dat er voldoende diagnostische voorzieningen zijn, zoals een 

röntgentoestel en echoapparaat. 

Een van de zwakkere punten van de kleine huisdieren praktijk is dat de agenda en de dagregeling 

chaotisch werden bijgehouden. De agenda bestond uit losse papieren, waarvan er maar één 

exemplaar was. Dus als één van beide dierenartsen op huisbezoek ging, zat één van de twee zonder 

agenda. Dit probleem kan volgens mij praktisch verholpen worden door de agenda bij te houden op de 

computer (met voldoende spaties om er eventueel manueel tussenkomende afspraken tussen te 

zetten) en dan 2 of meer exemplaren te laten uitprinten.  

 

Een van de sterke punten van de praktijk van grote huisdieren waar ik mijn stage heb gelopen is dat 

de praktijk bestaat uit 5 dierenartsen. De praktijk richt zich vooral op grote huisdieren, maar is ook 

bezig zich uit te breiden naar kleine huisdieren. De dierenartsen die er werken houden consultaties 

voor kleine huisdieren en gaan ook op bedrijfsbezoeken. Ik vind dit zowel een voordeel als een 

nadeel. Het feit dat ze zowel bezig zijn met runderen, paarden, honden en katten maakt dat ze een 

uitgebreide kennis hebben over de verschillende diersoorten, maar maakt dat de specialisatie eerder 

beperkt is. Een groot voordeel volgens mij, is dat de praktijk werkt met dierenartsenassistenten. De 

praktijk is daardoor altijd netjes en opgeruimd, er is altijd toezicht over de gehospitaliseerde patiënten 

en de afspraken worden geordend bijgehouden. Bovendien is er altijd onmiddellijk iemand aanwezig 

bij het aanmelden van de klanten. Een bijkomend voordeel is dat de praktijk de mogelijkheid biedt tot 
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het hospitaliseren van paarden en eventueel ook van kalveren. Er is ook voldoende 

parkeergelegenheid voor de praktijk. 

Een van de grootste nadelen van de praktijk is de ligging. De praktijk is enkel bereikbaar met de auto 

en er is niets van openbaar vervoer in de buurt. Omgekeerd geldt ook dat de dierenartsen vaak lang 

onderweg zijn van en naar de veehouders of klanten. De meeste veehouders bevinden zich in een 

straal van 25 km rond de praktijk. Voor het paardencliënteel is dit een straal van 35 km. Dit heeft als 

gevolg dat indien er noodgevallen zijn, waarbij de organisatie van de bedrijfsbezoeken wegvalt, de 

dierenartsen lang onderweg zijn.  

 

 

Ik ben begonnen aan deze studie met als doel af te studeren als dierenarts kleine huisdieren. Door de 

jaren heen is dat ook zo gebleven en deze stages hebben dat verder bevestigd. Ik heb de optie “kleine 

huisdieren” niet alleen gekozen omdat honden en voornamelijk katten mij interesseren, maar ook uit 

praktische overwegingen. Een eerste praktische reden is dat het werk van een grote huisdieren 

dierenarts fysiek heel zwaar is. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik hard werken uit de weg ga. Maar ik 

ken mijn eigen beperkingen en weet dat ik weinig kracht heb in mijn armen en daardoor last zou 

hebben bij het uitvoeren van een keizersnede. Een tweede reden, in aansluiting met het 

voorafgaande, is dat als een paard of rund onhandelbaar wordt, ikzelf niet in staat ben om het te 

bedwingen en dat dat niet professioneel overkomt bij de klant of veehouder. Een derde reden voor het 

feit dat ik de optie grote huisdieren niet heb gekozen, is dat boeren (hoe ouderwets dan ook) een 

vrouw nog altijd niet als evenwaardige dierenarts beschouwen. Ik heb dit ondervonden bij mijn stage  

grote huisdieren. Bij het drachtigheids onderzoek van enkele vaarzen en koeien, waarbij alle dieren, 

aangebonden stonden, vroeg de boer of ik de laatste koe wou opvoelen. Dit bleek echter een stier te 

zijn. Ik weet dat de nieuwe generatie van veehouders op dit vlak moderner denken en bovendien 

steeds minder keuze hebben, aangezien het merendeel van de afstuderende dierenartsen vrouwen 

zijn. Maar dit argument weerhoudt mij voor het kiezen van de optie grote huisdieren, en dan 

voornamelijk van de optie rund. Een laatste argument waarom ik niet kies voor de optie rund, is het 

economisch aspect. Als een koe nog in staat is gered te worden, maar de veehouder dit niet ziet zitten 

omdat de kostprijs te hoog is, vind ik dat tegen mijn opvatting van „dierenarts zijn‟ ingaan. Bovendien 

vind ik dat koeien teveel worden omgevormd tot productiesystemen. 

Ik heb ook niet de intentie gehad om voor optie paard te kiezen. Ik heb veel meer ervaringen met 

paarden dan met runderen, maar ik denk dat het in mijn nadeel speelt dat ik niet in het paardenmilieu 

actief ben.  

 

De stage die ik heb gelopen bij een dierenarts kleine huisdieren is voor mij echt een bevestiging 

geweest dat ik de juiste optie heb gekozen. De lange dagen en het weekendwerk schrikken mij niet af. 

Het feit dat er zowel bij de diagnostiek als bij de behandeling veel meer mogelijk is in vergelijking met 

de grote huisdieren sector, is voor mij een belangrijke reden om voor optie kleine huisdieren te kiezen. 

Een keerzijde hiervan is dat sommige eigenaars daardoor niet inzien dat euthanasie soms de beste 

optie is. Ik denk trouwens dat de mogelijkheid van het toepassen van euthanasie een van de 
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voordelen is van een dierenarts ten opzichte van een humane arts. Ook het feit dat het houden van 

een praktijk in combinatie met moederschap haalbaar is, richt mij tot de keuze van kleine huisdieren. 

 

Ik wil nadat ik ben afgestudeerd graag enkele jaren bij een dierenarts werken om ervaring op te doen. 

Nadien zou ik graag of wel mijn eigen praktijk oprichten of samen een groepspraktijk beginnen. Wat 

voor mij, later een van de belangrijkste doelstellingen zal zijn, is de pijnbestrijding van de dieren. Ik 

vind het ook belangrijk dat eigenaars goed ingelicht worden over een mogelijke aandoeningen die hun 

geliefde huisdier kan oplopen. Ik wil later dan ook voornamelijk preventief werken tegen aandoeningen 

(juist vaccinatieschema, ontworming…). Communicatie met de klant en pijnbestrijding zijn voor mij 

belangrijke facetten in de latere praktijk.  

 

Uit mijn stages heb ik ondervonden dat het heel belangrijk is om een goed software programma te 

hebben. Met een paar klikken is de voorgeschiedenis van de patiënt meteen zichtbaar als ook 

eventuele analyse resultaten. Het komt vind ik ook heel professioneel over ten opzichte van de klant. 

Een nadeel echter is dat men compleet afhankelijk is van dit systeem. Als er zich een panne of storing 

voordoet kan men niets meer doen. Dit is voorgevallen bij mijn stage grote huisdieren. Dit had als 

gevolg dat er geen nieuwe afspraken konden worden gemaakt, dat er geen afspraken konden worden 

verplaatst en dat de dierenartsen op bedrijfsbezoek niet konden nagaan bij welk bedrijf ze vervolgens 

een afspraak hadden.  

 

Als conclusie zou ik graag willen vermelden dat ik de stages heel fijn en leerrijk vond en dat veel 

aspecten die belangrijk zijn voor de praktijk later eigenlijk enkel op deze manier aan bot komen. 



  
  

 


