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Programma 12de FelCan Hondendag 
 
Zaterdag 17 oktober 2015  

 
 

Toegang: € 20,00.  

Aanmelding: v.a. 1 augustus 2015 via website www.felcan.nl 

Locatie: Collegezaal Kliniek voor Gezelschapsdieren (Faculteit Diergeneeskunde, 

Münsterlaan 7, 3584 CP Utrecht 

Nascholing: Voor dierenartsen zijn nascholingspunten aangevraagd 

 

 

Onderwerpen: mogelijkheden endoscopie, Giardia, knieproblemen, genetica & gedrag, 

antichaamtiterbepalingen. 
 
Ontvangst vanaf 9.30 uur; start lezingen: 10.00 uur. 

  

Programma 

 

10.00- 10.05  Dr. Herman Egberink, voorzitter St. FelCan. Welkom en inleiding 

 

10.05-10:50  Drs Ronald van Noort (Dierenarts-internist, Specialistische Dierenkliniek Utrecht) 

"Kijken of snijden" ofwel afwegingen endoscopie of operatie. 

 

10.50-11:30  Dr Mathilde Uiterwijk (SIO veterinaire Microbiologie, afdeling Klinische 

Infectiologie, Faculteit Diergeneeskunde): Giarda infectie bij de hond. 

 

 

11.30 Koffiepauze 

 

 

12.00-12.45  Dr Edgar Scheepens (Dierenarts-specialist Chirurgie, Specialistische 

Dierenkliniek Utrecht): Kritische kijk op knieoperaties. 

 

 

12.45-13:30  Lunch 

 

 

13.30-14:30   Duopresentatie: Dr Marjan van Hagen & Dr Claudia Vinke (Departement 

Dier in wetenschap & Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht):  

Vachtkleuren: domesticatie, genetica en de effecten op gedrag. 

14:30-15:30 Dr Herman Egberink (Specialist Veterinaire Microbiologie, faculteit 

Diergeneeskunde, Afd Virologie en Klinische Infectiologie, Faculteit 

Diergeneeskunde, Utrecht):  Zin en onzin van vaccineren en antilichaam 
titerbepalingen. 

15.30  Einde 



  

  
 

 



KIJKEN OF SNIJDENKIJKEN OF SNIJDEN

Ronald van Noort

Dierenarts-internist
Specialistische Dierenkliniek Utrecht

OFOF

SDUSDU

www.swww.s--dd--u.nlu.nl

SDUSDU

www.swww.s--dd--u.nlu.nl

INLEIDINGINLEIDING

• Braken en diarree zijn samen met huidklachten de 
meest voorkomende problemen in de praktijk

• Vele mogelijke oorzaken (binnen en buiten maag/darm)

• Eerst onderscheid tussen braken en regurgiteren 
en dunne of dikke darm diarree maken

• Uitsluiten parasieten
• Uitsluiten oorzaken buiten maag/darmkanaal
• Weefsel onderzoek 
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WEEFSEL ONDERZOEKWEEFSEL ONDERZOEK

• Punctie via de huid 

• Endoscopie
• Laparotomie
• Laparoscopie

• sectie

Darm tumor 
punctie via de huid ENDOSCOPIEENDOSCOPIE

“met een camera ergens in kijken”“met een camera ergens in kijken”

Ronald van Noort, dipl. ECVIM-CA

SSpecialistische DDierenkliniek UUtrecht

ENDOSCOPIEENDOSCOPIE

• Starre endoscoop

• Flexibele endoscoop



TOEPASSING ENDOSCOPIETOEPASSING ENDOSCOPIE

• Via iedere bestaande opening in het lichaam

• Of via een gemaakte opening: arthroscopie
laparoscopie
thoracoscopie

• Diagnostisch: kijken en biopten nemen
• Therapeutisch: een probleem oplossen

ENDOSCOPIE maagdarmkanaalENDOSCOPIE maagdarmkanaal

• Oesophagoscopie

• Gastroduodenoscopie
• Coloscopie
• Coloscopie en ileum scopie

ENDOSCOPIE

• Minimaal invasieve, atraumatische techniek

• Goed beeld van slijmvlies van mond, keel, 
nasopharynx, slokdarm, maag, duodenum, 
colon en soms ileum

< 3 meter       >

= 70 cm



INDICATIE GASTRODUODENOSCOPIEINDICATIE GASTRODUODENOSCOPIE

• Moeilijk slikken
• Regurgiteren
• Chronisch braken
• Bloedbraken 
• Zwarte ontlasting (melena) 
• Chronisch dunne darm diarree
• Vreemd voorwerp in slokdarm, maag,  (duodenum)

• Dilatatie slokdarm strictuur
• Plaatsing maag sonde
• Eiwitverlies via de darm
• Veel speekselen
• Gewichtsverlies 
• Niet willen eten

INDICATIES COLONOSCOPIEINDICATIES COLONOSCOPIE

• Persisterend bloedbijmenging bij ontlasting
• Persen op de ontlasting
• Slijm bij de ontlasting
• Chronische dikke darm diarree
• Druppelen van ontlating
• Geen ontlasting produceren 
• Strictuur in dikke darm
• Massa (poliep , ontsteking, tumor) in colon
• Vreemd voorwerp in colon

DIAGNOSTISCHE ENDOSCOPIE

• Endoscopie is de beste manier om slijmvlies 
biopten te nemen…..maar niet 1e onderzoek

• Altijd eerst netjes opwerken met bv bloed- en 
ontlastingsonderzoek

DIAGNOSTISCHE ENDOSCOPIE

• Endoscopie is de beste manier om slijmvlies 
biopten te nemen…..maar niet 1e onderzoek

• Altijd eerst netjes opwerken met bv bloed- en 
ontlastingsonderzoek

DIAGNOSTISCH ENDOSCOPIE

• Macroscopische beeld is zelden diagnostisch



DIAGNOSTISCH ENDOSCOPIE

• Macroscopische beeld is zelden diagnostisch

DIAGNOSTISCHE ENDOSCOPIE
Macroscopische beeld is zelden diagnostisch

DUS ALTIJD BIOPTEN NEMEN

Bij scopie maag:  slokdarm
maag

maar ook dunne darm       

THERAPEUTISCHE ENDOSCOPIETHERAPEUTISCHE ENDOSCOPIE

• Verwijderen vreemde voorwerpen

• Oprekken van stricturen
• Plaatsing van maagsonde
• Verwijderen van poliepen
• Injecties in het slijmvlies



SLOKDARMSTRICTUURSLOKDARMSTRICTUUR
• Meestal oprekken, geen biopten nemen

SPOED ENDOSCOPIESPOED ENDOSCOPIE

• Vooral bij corpora aliena in de slokdarm

• Bij corpora aliena in nasopharynx en trachea
• Soms bij corpora aliena in de maag (begin duodenum)

• Mucosa slokdarm raakt snel beschadigd met 
daarbij kans op perforatie maar vooral 
strictuur-vorming

DIAGNOSTISCHE ENDOSCOPIE
BEPERKINGEN

• Door de lengte en beweeglijkheid is alleen 
begin van de dunne darm te onderzoeken

• Dikke darm is (mits goed voorbereid) in zijn 
geheel te onderzoeken

• Via de dikke darm is het laatste stukje dunne 
darm te onderzoeken

DIAGNOSTISCHE ENDOSCOPIE
BEPERKINGEN

①Alleen afwijkingen van oppervlakkige lagen 
kunnen worden aangetoond. Niet van de diepere 
lagen. Daarvoor zijn chirurgische “full thickness” 
biopten noodzakelijk
②Maar meeste afwijkingen zitten juist in de 
oppervlakkige lagen omdat hier het afweer 
apparaat van de darm zit



①①mucosamucosa

②②submucosasubmucosa

③③muscularismuscularis

④④serosaserosa

①①mucosamucosa

②②submucosasubmucosa

③③muscularismuscularis

④④serosaserosa

bioptbiopt

DIAGNOSTISCHE ENDOSCOPIE
BEPERKINGEN

①Alleen afwijkingen van oppervlakkige lagen 
kunnen worden aangetoond. Niet van de diepere 
lagen. Daarvoor zijn chirurgische “full thickness” 
biopten noodzakelijk
②Maar meeste afwijkingen zitten juist in de 
oppervlakkige lagen omdat hier het afweer 
apparaat van de darm zit
③Afwijkende motiliteit, enzymen, afvoer kunnen 
niet worden aangetoond

mogelijke complicatiesmogelijke complicaties
van endoscopievan endoscopie

• Perforatie van maag of darm
• Beschadiging grote bloedvaten in de wand
• Verminderde terugstroom bloed naar hart
• Acute bradycardie (vagale tonus)
• Tijdelijke tachycardie bij passeren pylorus
• Maag dilatatie volvulus syndroom
• Slijmvlies bloeding
• Overdracht van infecties?
• Geen diagnose 
• Vreemd voorwerp niet te verwijderen

SUCCES ENDOSCOPIESUCCES ENDOSCOPIE

• Hangt sterk af van apparatuur

• Maar vooral van ervaring en enthousiasme 
van de specialist

• In Amerika bij de mens richtlijn : pas 
zelfstandig scopie doen na 130 scopieën onder 
supervisie



LAPAROTOMIELAPAROTOMIE

• Openen van de buikholte

• Inspecteren van de organen
• Nemen van biopten….ALTIJDALTIJD

• Meest harde indicatie is afwijking buiten bereik 
van de endoscoop in de darm 

• Grote vreemde voorwerpen in de maag

• Geen endoscoop voor handen      verwijzen specialist

LAPAROTOMIELAPAROTOMIE

• Incisie buikwand

• Incisie maag of darm
• Hechtingen in beide incisies
• Kans op wondinfectie, lekkage, reactie op 

hechtingen, knagen aan de wond, bloeding
• Pijn dus pijnstillers (met kans op maagproblemen) 

• Aan  buitenzijde maag/darm is afwijking niet 
altijd te zien

voordeel voordeel 
endoscopie boven  laparotomieendoscopie boven  laparotomie

• Minder invasief

• Minder anesthesie tijd
• Vrijwel geen post-operatieve complicaties
• Gerichte biopten van afwijkende slijmvlies 
• Makkelijker herhaald onderzoek

• Ook de slokdarm wordt goed bekeken

voordeel voordeel 
laparotomie boven endoscopielaparotomie boven endoscopie

• Gehele darmkanaal te onderzoeken

• Full thickness biopten
• Tevens andere buikorganen te onderzoeken en 

te biopteren

ENDOSCOPIEENDOSCOPIE
• Vaak meerdere instrumenten nodig
• Onverwachte bevindingen treden vaak op, dus 

moet divers instrumentarium beschikbaar zijn:

• Meerdere forceps, flexibel en star
• Snaren
• netjes
• Dilatatie ballonnen
• Magneet
• Afzuigpomp
• Steriele sondes, scleroseringsnaalden





Grove tang voor vreemde voorwerpen in slokdarm



Beschermings trechter Beschermings trechter

HEB JE AL DIE SPULLEN, KOMT DEZE PATIENT………..HEB JE AL DIE SPULLEN, KOMT DEZE PATIENT………..

MacGyverMacGyver

MacGyverMacGyver

ERVARING = SUCCES
EN ALTIJD BIOPTEREN
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foto @ Seth Casteel

GiardiaGiardiaGiardiaGiardia duodenalisduodenalisduodenalisduodenalis, , , , het het het het leeft…leeft…leeft…leeft…

Mathilde Uiterwijk
Veterinair Microbioloog in opleiding

Klinische Infectiologie/VMDC

Faculteit Diergeneeskunde

3

…bij de 
fokker 

opgelopen…

…hardnekkig…

..komt 
steeds 
meer 
voor…

…… sneltest is 
betrouwbaarder 

dan microscopisch 
onderzoek…

..zoönose..
…slijmerige en 

bloederige 
diarree…

…alle dieren 
behandelen..

..Giardia is 
resistent…

…darmflora…

Hoe leeft het?
…als het  

gevonden is, 
moet de hond 

behandeld 
worden..

4

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxOm dit te beantwoorden…

Levenscyclus Giardia duodenalis
= G. intestinalis = G. lamblia

5

Prepatent periode:
≥ 7 dagen
Incubatie periode: 
5-16 dagen

afbeelding hond @ dreamstime.com

Hoeveel honden zijn uitscheiders?

6

janraes.com
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Hoeveel honden zijn uitscheiders?

Volwassen 
huishonden

zonder specifieke klachten

3-20%

Honden 
met maagdarmklachten

12-25%

Puppies
met en zonder md-klachten

7-63%

Groepsgehouden
honden

zonder specifieke klachten

10-60%

Becker, Par Res 2012; Tangtrongsup, Top Comp Anim Med 2010; Upjohn, Vet Par 2010; Ballweber, Tr Par 2010; Dupont, JSAP 2013; 
Overgaauw, Vet Par 2009;  Claerebout, Vet Par 2009; Epe, Vet Par 2010; Carlin , 2006; Tupler, JAVMA 2012; Yang, Exp Par 2015

7

janraes.com PRIMAIRE
OORZAAK??

Hoeveel honden zijn uitscheiders?

Becker,  Par Res 2012; Tangtrongsup, Top Comp Anim Med 2010; Upjohn, Vet Par 2010; Ballweber, 2010;  Dupont, 2013; 
Overgaauw, 2009;  Claerebout, 2009; Epe, Vet Par 2010; Carlin , 2006; Tupler, JAVMA 2012; Yang, Exp Par 2015, 

8

janraes.com

..komt 
steeds meer 

voor…

Overdracht
Cyste direct infectieus en zeer resistent (vooral in vocht)

Overdracht o.a.

- direct (feces)

- via vegetatie

- via water

- via voedsel

9

Smith et al, Parasites & Vectors 2014; Plutzer et al, Int J Hyg Environm Health, 2010

..Giardia is 
resistent…

IN DE 
OMGEVING

…hardnekkig…

IN DE OMGEVING

…bij de 
fokker 

gelopen…

Wat gebeurt er nadat een hond 
cysten binnenkrijgt?

10

Wat gebeurt er nadat een hond 
cysten binnenkrijgt?

1. er ontstaat géén infectiegéén infectie

2. er ontstaat een infectieinfectie, maar géén géén 
symptomen symptomen hoewel het dier wel cysten cysten 
uitscheidt (symptoomloze drager)

3. er ontstaat een infectieinfectie, symptomensymptomen en het 
dier scheidt cysten cysten uit -> GIARDIASIS

12



� acute, kortdurende maagdarmklachten

� chronische, vaak intermitterende 
maagdarmklachten

13

…hardnekkig…

INFECTIE

Als hond klachten krijgt

� vaak zelf-
eindigend
� herinfectie
kan    

Klinische verschijnselen
‘typisch’ giardiase-beeld

� (intermitterende) brijige dunne darmdiarree 

� stinkend

� met of zonder slijm

� buikpijn

� flatulentie

� groei achterstand

ondanks goede eetlust

� niet of slecht eten 

� sloom

� met of zonder braken 

� met of zonder gewichtsverlies

cdc.gov

14

…slijmerige en 
bloederige 
diarree…

…slijmerige 
diarree…

Pathofysiologie
maldigestie & malabsorptie & malsecretiemaldigestie & malabsorptie & malsecretie

verkorting brush border 
microvilli 

disaccharasen ↓

trypsine inhibitie

verstoring galzout

metabolisme

apoptose ↑/tight junctions losser
� vocht, elektrolyten en eiwit verlies

� bacteriën en allergenen 

kunnen lichaam in

-> secundaire ontstekingen &

post-infectie problemen
R.C. Ellis, 2004

15

Med-chem.com

Ankarklev, Nat Rev Microbiol 2010; Solaymani, Exp Par 2010; Chen et al, Gut Pathog 2013

Hoe Giardia aan te tonen?

16

�microscopie

�natief

�passieve flotatie

�Centrifuge Sedimentatie Flotatie 

�sneltesten

� PCR, IFA -> onderzoek

�natief

– bewegende trophozoïeten

– als eerste & snelle screening

�passieve flotatie

17

Microscopie

Foto VMDC 

Fecalyzer

Fecalyzer

Resultaten onderzoeksstage C. Palmbergen

Type eieren &
(oö)cysten

CSF Passieve flotatie

Toxocara canis

T. cati
++ +

Strongylus
type eieren

++ +

Giardia

intestinalis
++ -

Cysto-isospora

spp.
++ +

18

Ook: Dryden, Vet Ther 2006; Zajac, JAAHA, 2002; Ballweber, Vet Par 2014

Microscopie: 
� natief & passieve flotatie NIET als enige test gebruiken
� wel CSF



Centrifuge Sedimentatie Flotatie

Sensitiviteit verhogen
� klinisch dier -> meer kans op vinden cysten

� juiste techniek/apparatuur/flotatievloeistof
� CSF met bv. ZnSO4 of sucrose

� 3-daags monster: sens naar >90% 

� goede microscoop; 10x40

� ervaring

Specificiteit verhogen
� ervaring

� goede microscoop

B   R   E   B   R   E   EE DD

Foto VMDC, balk 20 µm

Foto VMDC 

19
Geurden, Vet Par 2008; Dryden, Vet Ther 2006; Payne, JAVMA, 2002; Ballweber, Vet Par 2014;  Irwin, Int J Parasitol 2002; 
Papini, J Vet Diagn Invest 2013

Foto KLIF

Sneltesten

20

Losse cyste-wand eiwitten 

21

* 3-daags 
monster (in 
principe) niet
nodig

* ervaring
minder vereist

* snel

* geen indruk
over de 
hoeveelheid
Giardia

* infectie kan
al weg zijn
(eiwitten)

* smal

* indruk over 
hoeveelheid

* breed

* bij juiste
uitvoering
gevoeliger

* 3- daags
monster kan
nodig zijn

* ervaring
nodig

* duurt langer

CSF

…… sneltest
betrouwbaarder 

dan microscopisch 
onderzoek…

Samengevat

22

�meest gevoelig: technieken combineren 

� bv. brede techniek (CSF) met sneltest

� positieve uitslag: 

er zijn cysten/eiwitten van Giardia

gevonden……

CAPC; Tangtrongsup, Top Comp Anim Med 2010; Dryden Vet Ther 2006 

Advies

Therapie

Geregistreerd in Nederland voor honden:

� fenbendazol

� metronidazol

23

Fenbendazol

• anthelminticum

• meest effectief

• meest veilig

• geen bijwerkingen

• geen resistentie 

• 50 mg/kg l.g. 1dd, gedurende 3 dgn

24ESCCAP; CAPCVet; Payne, JAVMA 2002; Zajac, Am J Vet Res 1998; Evans, J Vet Intern Med 2003; Barr, Am J Vet Res 1994; 
Gibson, Epidem Infect 2011; Bowman www.dcavm.org, Decock, Rev Med Vet 2003; Chon, Par Res 2005; Escobedo, Exp Rev Anti Inf Ther 2014

..Giardia is 
resistent..

TEGEN 
FENBENDAZOL



Metronidazol
• antibioticum -> antibioticum resistentie

• minder effectief dan fenbendazol

• niet voor drachtige en zogende teven

• bijwerkingen (anorexie, braken, neurologische)

• Giardia-resistentie: in vitro en humaan 

• immuunmodulerende werking -> darmflora

• 25 mg/kg l.g. 2dd, gedurende 5 dgn

25ESCCAP; CAPCVet; Payne, JAVMA 2002; Evans, J Vet Intern Med 2003; Barr, Am J Vet Res 1994; Gibson, Epidemiol Infect, 2011; 
Bowman www.dcavm.org, Decock, Rev Med Vet 2003; Dow, JAVMA 1989; Chon, Par Res 2005; Escobedo, Exp Rev Anti Inf Ther
2014

..Giardia is 
resistent..

TEGEN 
METRONIDAZOL, BIJ 

HONDEN

De hond (z’n immuunsysteem) 

een handje helpen

26

Doel therapie

27

Behandelen dier met GIARDIASIS

Risico dieren: 
- groep honden met giardiasis problemen
- hond die telkens weer giardiasis heeft
- ….

…als het 
gevonden is, 
moet de hond 

behandeld 
worden..

…alle dieren 
behandelen..

1. Giardia positief

�therapie goed gegaan?

�extra steuntje & geduld nodig?

�andere primaire oorzaak?

�herinfectie?

�relaps?

28

Escobedo, Expert Rev Anti Infect Ther 2014; Payne, Vet Clin North Am 2009; Tysnes, Tre Par 2014 

Niet klachtenvrij  na behandelen

Extra maatregelen 

• feces verwijderen!!

• dier schoonmaken (achterhand)

• verplaatsen naar schone omgeving

• omgeving zo droog mogelijk

• let op: stress, voedingstoestand

• omgeving: kokend water, stoom, quaternaire 
ammoniumverbindingen

• besmette (water)bronnen vermijden

• evt. andere uitscheidende honden ook 
behandelen

• nieuwe dieren: quarantaine 29

…INDIEN 
hardnekkig…

2. Giardia negatief

�andere oorzaak?

�‘te snel’?

�post-infectieuze veranderingen? bv.

� (tijdelijke) voedsel overgevoeligheid

� irritable bowel syndrome

�?

30

Niet klachtenvrij  na behandelen

Escobedo, Expert Rev Anti Infect Ther 2014; Payne, Vet Clin North Am 2009; Tysnes, Tre Par 2014 



31

bacteriën en voedseldeeltjes 
kunnen rest van het lichaam in
� (tijdelijke) voedsel 
overgevoeligheid
� irritable bowel syndrome

d
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� niet exclusief door Giardia

� natuurlijk ook mogelijk als Giardia nog 
gevonden wordt

Post-infectieuze
veranderingen (darm) immuniteit op peil

�andere ziektes 

behandelen

�let op stress

�ouder worden….

32

leeftijd in jaren

%
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Gates, Vet Par 2009

�voer voor gevoelige darmen

�prebiotica/vezels

�aangepaste eiwitten

�probiotica

Singer & Nash, J Inf Dis 2000; Deng & Swanson, Br J Nutr 2015

Andere mogelijke ‘duwtjes in de rug’

..darmflora…

33

Deng et al, British J Nutr 2015

Een gezond darm microbioom:

• levert voedingsstoffen (en energie) aan 
het lichaam

• helpt in de strijd tegen pathogenen

• helpt bij het ontwikkelen en 
functioneren van het immuunsysteem

Darm flora = Darm flora = Darm flora = Darm flora = microbioommicrobioommicrobioommicrobioom

34

Deng et al, British J Nutr 2015

Darm microbioom bestaat uit:

� bacteriën

� archae (‘oerbacteriën’)

� virussen

� schimmels en gisten

� ééncelligen (protozoa)

� wormen

Darm Darm Darm Darm microbioommicrobioommicrobioommicrobioom

Deng et al, British J Nutr 2015

35

helpt bij het ontwikkelen en 
functioneren van het 

immuunsysteem
pathogeen

36

…bij de 
fokker 

gelopen…

…hardnekkig…

..komt 
steeds 
meer 
voor…

…… sneltest
betrouwbaarder 

dan microscopisch 
onderzoek… ..zoönose..

…slijmerige en 
bloederige 
diarree…

…alle dieren 
behandelen..

..Giardia is 
resistent…

..darmflora…



Zoönose? 

Giardia duodenalis assemblages:

A mens, vele zoogdieren

B mens, vele zoogdieren

C honden, hondachtigen

D honden, hondachtigen

E herkauwers, varkens

F katten, katachtigen

G ratten, muizen

H zeehonden

Feng & Xiao, Clin Microbiol Rev 2011

37

Zoönose? 

Subassemblages Komt voor bij In mindere mate bij

A I dieren (honden, vee) mensen

A II mensen honden

A III dieren -

A IV dieren -

B I dieren -

B II dieren -

B III mensen -

B IV mensen -

38

Inpankaew, Par Vect 2014; Ryan & Cacciò, Int J Par, 2013 

..zoönose..
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schets door Jan Raes
met toestemming

Dank voor de aandacht!

m.uiterwijk@uu.nl
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Inhoud

Domesticatie

Gedrag / temperament / 
karakter / reactiviteit / 
adaptatie vermogen?

GENETICA

Domesticatie

• Proces van huisdierwording incl. wild 
exemplaren temmen, jonge dieren 
imprinten/socialiseren, maar later ook 
voortplanting bevorderen van de meest aan 
de mens aangepaste dieren [lees: geschiktst 
voor menselijke doeleinden].

• Kunstmatige selectie: gericht uitselecteren 
van voor onze doelen geschikte individuen 
voor de fok.

Domesticatie

De eerste stap van wolf naar hond: enkele theoretische 
ideeën over de gang van zaken…

Accumulatie van voer

Domesticatie

De eerste stap van wolf naar hond: enkele theoretische 
ideeën over de gang van zaken…

Gevonden pups

Domesticatie

De eerste stap van wolf naar hond: wolf krijgt een 
functie: hulp bij de jacht, bewaker van huis en haard.

Rotstekeningen van Bohuslän, Zweden
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Domesticatie

Minder angstig voor de mens � � meer voedsel.

Natuurlijke selectie

Natuurlijke selectie is een proces 
waarbij bepaalde voor die omgeving 
gunstige (erfelijke) eigenschappen 
meer gaan voorkomen in een zich 

voortplantende populatie organismen_ 
dit gedurende meerdere 

achtereenvolgende generaties

Naast natuurlijke selectie ook 
kunstmatige selectie

���� Invloed natuurlijke selectie minder.
���� Invloed mens steeds groter.

Vraag� “soms onbewust wat eigenschappen 
mee geselecteerd!?!”

Domesticatie onderzoek: Belyeav-experimenten, 
50j onderzoek met zilvervossen.

Belyaev’s experiment met vossen- fragmenten 
van niet op tamheid geselecteerde groep 
vossen:

Belyaev’s experiment met vossen- fragmenten 
van wel op tamheid geselecteerde groep vossen:

Belyeav-experimenten

Niet alleen alleen zomaar tam, maar ook…
• Vriendelijker naar mensen
• Kwispelstaarten in positieve mood
• Oren plat bij begroeting
• Meer blaffen
• Minder smelly

Sleutel naar domesticatie ����gedrag en met 
name amiability- vriendelijkheid.



Belyeav-experimenten

Maar ook de vachtkleur werd beïnvloed...

Domesticatie en vachtkleuren

Vachtkleuren ���� gedrag 
(Hemmer, 1990)

Niet-wildkleur-typen bleken:

1. minder actief.
2. minder agressief naar de mens.
3. minder vluchtreacties.
4. kleinere vluchtafstand mens.
5. minder nerveus te zijn. 
6. minder gevoelig voor de  ontwikkeling van 

abnormaal gedrag, zoals stereotypieën. leerprocessen

neurotransmittors / hormonen

Gedrag

emotie �������� motivatie

Vachtkleurvariaties in het wild



Darwins boek On the Origin of Species verscheen op 24 november 1859

Little 
(1957)

Gregor Johann Mendel
(1822– 1884)



Melanogenesis Melanogenesis



Enzym tyrosinase is catahlysator van  de omzetting van Tyrosine in Melanine 

http://www.millerfamilydermatology.com/melanoma-redheads-genetic/

Melanoma In Redheads May Be Genetic
Genen betrokken bij vachtkleur- en vachkleurpatronen van honden

Genes affecting coat colour and pattern in domestic dogs: a review
S. M. Schmutz and T. G. Berryere, Department of Animal and Poultry 
Science, University of Saskatchewan, 51 Campus Drive, Saskatoon, SK, 
Canada S7N 5A8

1. tyrosinase related protein 1…………B-locus
2. melanocortin 1 receptor……………..E-locus
3. agouti signal peptide (ASIP)…………A-locus 
4. melanophilin
5. SILV (formerly PMEL17) 
6. microphthalmia-associated transcription factor 

and beta-defensin 103.

Melanocyte Stimulating Hormone (MSH)

Zwart of bruin 
Eumelanine

Phaeomelanine

Agouti Signalling Peptide (ASIP) 

melanoblast differentiation -> melanocyt

Melanocyte Stimulating Hormone (MSH ) 
Agouti Signalling Peptide (ASIP) 



A β-Defensin Mutation Causes Black Coat Color in Domestic Dogs
Sophie I. Candille et al.
Originally published in Science Express on October 18 2007

Agouti antagonism of Mc1r
AyAy 

loss-of-function mutation at Mc1r
yellow coat, regardless of their genotype 
at Agouti or CBD103
ee

The dominant black allele of CBD103
(KB) 
KB  . AyAy. ee 

pleiotroop effect:
Genen die van invloed zijn op pigmentatie
hebben ook effect op andere kenmerken,
inclusief gedrag

Donkere, wilde vertebraten 
agressiever, sexueel actiever,
en meer resistent voor stress
dan lichtere dieren

Hypothese: rol  melanocortin receptoren

Genetic pathway pigmentvorming en gedrag?

melanocortin receptors (MC1R–MC5R )



HPA as activiteit in farm-bred and domesticated foxes. 

Hypothalamic CRF (CRFmRNA/18SmRNA) and 
pituitary POMC (POMCmRNA/18SmRNA) gene expression, 
ACTH (pg/ml) and cortisol (µg/dl) level i
n farm-bred and domesticated foxes.

Farm-bred
Domesticated foxes

melanoblast differentiation -> melanocyt

SELECTIE PROCESSEN /

gezelschapsdier

werkhond

Domesticatie

Evolutie

De hond van de toekomst?

Gehoornde koeien gedragen zich anders dan onthoornde koeien

VOLGENDE STAP IN SELECTIE PROCES??
Aanpassen omgeving aan dier of dier aan omgeving?

Selection of Layers for Rapid Recovery from Stress
P. C. LOWE and V. A. GARWOOD US 
Department of Agriculture, Science and Education Administration, Agricultural 
Research, North Central Regional Poultry Breeding Laboratory, Purdue University, 
West Lafayette, Indiana 47907 (Received for publication October 26, 1979)



Vaccinatiebeleid:
zin en onzin van bepaling 

antilichaamtiters  

Tekening H.Vrieselaar

Dr Herman Egberink
Fac. Diergeneeskunde
Afd Virologie en Klinische Infectiologie

FAQs titerbepalingen

- Voor welke infecties toepasbaar?
- Hoe goed is de correlatie tussen de aanwezigheid
van antilichamen en bescherming?

- Wat is de rol van cellulaire immuniteit?
- Hoe betrouwbaar zijn de testen? In het verleden was er     
sprake van onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van 
de titerbepalingen, is daar inmiddels meer helderheid in 
gekomen?
- Indien positief hertesten na 1 jaar of 3 jaar of ……?.
- Toepassing bij pups: optimale tijdstip vaccinatie bepalen?

Huidige richtlijnen vaccinaties hond

Essentieel (“Core”)

– Parvovirus
– CDV (hondenziekte
– Leptospirose
– Canine adenovirus

type I en II

Niet essentieel (non-core)

– Canine herpesvirus
– Para-influenza
– Canine coronavirus
– Rabies
– Bordetella bronchiseptica
– Borrelia

Core 6w 8-9w 12-
13 w

16w 1jr >1jr opm

Hondenziekte + + + om de 3 jr
HCC + + om de 3 jr
Parvo + + + (+) + om de 3 jr 1
Leptospirose + + + jaarlijks

1) Indien hoog risico op infectie eventueel vaccinatie op 
16 weken met core vaccins (bijv kennel met freq. parvo)

Huidige richtlijnen vaccinaties hond
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Interferentie door maternale 
antilichamen

Minimale titer voor 
bescherming

Minimale titer die 
respons op vaccinatie 
belemmerd

Recente richtlijnen hond
• WSAVA (VGG): core vaccines

• 8-9 weken  CDV/Parvo/CAV
• 11-12 weken CDV/Parvo/CAV
• 14-16 weken CDV/Parvo/CAV
• 1 jaar booster, daarna > 3 jr

• AAHA
• 6,10 en 14 weken: CDV/Parvo/CAV
• Of 8,12 en 16 weken: CDV/Parvo/CAV
• 1 jaar booster daarna > 3 jr

En serologische test na de reeks primaire vaccinaties:
controleren of immunisatie is opgetreden
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Antilichaamtiters in honden met 
verschillende vaccinatiehistorie
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K. Gerritsen, H.Egberink CPGG, KNMVD

CDV, CAV: neutralizerende antilichamen
CPV: haemagglutinatie remmende antilichamenCDV, CAV: neutralizerende antilichamen

CPV: haemagglutinatie remmende antilichamen

Pups < 12 weken Pups < 1 jaar, volledige puppyenting 

Core 6w 8-9w 12-
13 w

16w 1jr >1jr opm

Hondenziekte + + + om de 3 jr
HCC + + om de 3 jr
Parvo + + + (+) + om de 3 jr 1
Leptospirose + + + jaarlijks

1) Indien hoog risico op infectie eventueel vaccinatie op 
16 weken met core vaccins (bijv kennel met freq. parvo)

Huidige richtlijnen vaccinaties hond

HFE/I&I

Antilichaamtiters in honden met 
verschillende vaccinatiehistorie
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jaarlijks > 3 jaar

K. Gerritsen, H.Egberink CPGG, KNMVD

booster 1 jaar en 1-2 jaarlijks > 3 jaar niet gevaccineerd

Schultz,2006

Duration of Immunity (DOI)

HFE/I&I

Vaccinatie
stimuleren van cellen betrokken bij de 

specifieke afweer

Afweer tegen virussen:
rol van antilichamen en cellulaire afweer 



Werking van vaccins

HFE/I&I

Het Geheugen van de immuunrespons!

FAQs titerbepalingen

- Voor welke infecties toepasbaar?
- Hoe goed is de correlatie tussen de aanwezigheid
van antilichamen en bescherming?

- Wat is de rol van cellulaire immuniteit?
- Hoe betrouwbaar zijn de testen? In het verleden was er     
sprake van onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van 
de titerbepalingen, is daar inmiddels meer helderheid in 
gekomen?
- Indien positief hertesten na 1 jaar of 3 jaar of ……?.
- Toepassing bij pups: optimale tijdstip vaccinatie bepalen?

� Diagnostische laboratoria
� (Snel)testen voor in de praktijk: 

- Immunocomb Vaccicheck
- Titercheck (2015?)

Antilichaamtiter bepalingen
Antilichaamtiter

Semi-kwantitatief
Plus-Min

Serum Neutralisatietest

Viruscontrole
Celcontrole

Serumcontrole

Serum hond 1 Serum hond 2

Verdunning:  1:20  40   80   160 320  640

20   40  80  160  320 640 20  40  80  160  320 640 Uitslag laboratorium:

SN titer
Hond 1: < 20
Hond 2: 160

ELISA test

20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120

Hond 1; 2560
Hond 2: 1280
Hond 3: <20
Hond 4: 40 

� (Snel)testen voor in de praktijk: 
- Immunocomb Vaccicheck

Antilichaamtiter bepalingen

Semi-kwantitatief

“”Immuno-dot”” ELISA



Score immunocomb

Controle
Hepatitis
Parvovirus
Distemper

FAQs titerbepalingen

- Voor welke infecties toepasbaar?
- Hoe goed is de correlatie tussen de aanwezigheid
van antilichamen en bescherming?

- Wat is de rol van cellulaire immuniteit?
- Hoe betrouwbaar zijn de testen? In het verleden was er     
sprake van onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van 
de titerbepalingen, is daar inmiddels meer helderheid in 
gekomen?
- Indien positief hertesten na 1 jaar of 3 jaar of ……?.
- Toepassing bij pups: optimale tijdstip vaccinatie bepalen?

Vergelijking Vaccicheck-Titercheck

Eigenschap TiterChek® VacciCheck®

Type materiaal Serum of plasma Serum, plasma of bloed

Type uitslag Ja/nee antwoord Semi-kwantitatief

Honden CDV, CPV CDV, CPV, CAV

Katten - FPV, FCV, FHV

CDV Sens 92.3% en spec 93.5%1

Sens 88% en spec 95%2

Sens 100% en spec 83%

CPV Sens 75.7% en spec 91.8%1

Sens 98% en spec 98%2

Sens 88% en spec 100%

CAV - Sens 96% en spec 82%

FPV - Sens 85% en spec 98%3

Sens 49% en spec 99%4

FCV - Sens 75% en spec 67%3

Sens 90% en spec 91%4

FHV - Sens 76% en spec 84%3

Sens 91% en spec 97%4

Sensitiviteit Specificiteit 
Canine Distemper Virus 100% 83% 
Canine Parvo Virus-2 88% 100% 
Canine Adeno Virus-1 96% 82% 

Studie Mazar 2009

Resultaten Vaccicheck

Sensitiviteit: percentage van de antilichaampositieve monsters die door
de test ook als positief worden aangewezen.
Specificiteit: percentage van de antilichaam negatieve monsters die door
de test ook als negatief worden aangewezen.

Sensitiviteit en specificiteit worden bepaald t.o.v. de gouden standaardtest:
Voor CDV: neutralisatietest
Voor CAV: neutralisatietest
Voor CPV: Haemagglutinatietest

Pos. getest Neg. getest

Werkelijk
positief

800 0 800

Werkelijk
negatief

34 166 200

Totaal 834 166 1000

Aanname: 20% sero-negatief (< 80)
CDV: sensitiviteit 100%; specificiteit 83%

Voorspellende waarde negatieve test: 166/166= 100%
Voorspellende waarde positieve test: 800/834= 96%

Bepalen voorspellende waarde

Pos. getest Neg. getest

Werkelijk
positief

600 0 600

Werkelijk
negatief

68 332 400

Totaal 668 332 1000

Aanname: 40% sero-negatief (< 80)
CDV: sensitiviteit 100%; specificiteit 83%

Voorspellende waarde negatieve test: 332/332= 100%
Voorspellende waarde positieve test: 600/668 = 90 %

Bepalen voorspellende waarde



Pos. getest Neg. getest

Werkelijk
positief

704 96 800

Werkelijk
negatief

00 200 200

Totaal 704 296 1000

Aanname: 20% sero-negatief (< 80)
CPV: sensitiviteit 88%; specificiteit 100%

Voorspellende waarde negatieve test: 200/296= 68%
Voorspellende waarde positieve test: 704/704= 100%

Bepalen voorspellende waarde
Serologisch onderzoek: mogelijke 

toepassingen?
• Controle maternale antilichaamtiter ?

• Controle respons 2-3 weken na laatste puppyvaccinatie (12-16 
weken)

3 6 9 12

M
at

er
n

al
e 

an
ti

lic
h

aa
m

ti
te

r 
(H

A
I)

Leeftijd (weken)

Gevoelige periode

HAI - 80

HAI - 10 to 20

0 15 18

� � � �

160

80

Interferentie door maternale 
antilichamen

Minimale titer voor 
bescherming

Minimale titer die 
respons op vaccinatie 
belemmerd

Core 6w 8-9w 12-
13 w

16w 1jr >1jr opm

Hondenziekte + + + om de 3 jr
HCC + + om de 3 jr
Parvo + + + (+) + om de 3 jr 1
Leptospirose + + + jaarlijks

1) Indien hoog risico op infectie eventueel vaccinatie op 
16 weken met core vaccins (bijv kennel met freq. parvo)

Huidige richtlijnen vaccinaties hond

Serologisch onderzoek: mogelijke 
toepassingen?

• Controle maternale antilichaamtiter ?

• Controle respons 2-3 weken na laatste puppyvaccinatie (12-16 
weken).

• Controle noodzaak hervaccinatie: alternatief 3-jaarlijkse 
boostervaccinatie: voor HCC, CPV en CDV niet leptospirose

– Bijv. hond met overgevoeligheidsreactie

– Hond met onbekende vaccinatiestatus

– Wens eigenaar

– Standaardbeleid?

• Bij ziekteuitbraken (bijv asiel): scheiden van de gevoelige en 
immune dieren

• We must not lose sight of the fact that vaccination is a 
safe procedure that has impacted significantly on 
infectious disease control. Reduced population uptake of 
vaccination leads to re-emergence of disease in both 
humans and animals. 

• Nevertheless, there have recently been a series of 
practical recommendations produced to ensure reduced 
‘vaccine load’ on our companion animals and vaccine 
manufacturers are moving towards developing non-
adjuvanted products with an extended duration of 
immunity. 

• These measures will further reduce the very small 
current risk of any adverse consequences to vaccination 
in our pet population.

Vaccine side effects: Fact and fiction
M.J. Day

Veterinary Microbiology 2006



Studie Moore et al 2005

� 3.439.576 vaccin doses in 1.226.159 honden
� Gemiddeld 2,8 vaccin doses per hond per visite
� 38 bijwerkingen/ 10.000 (0,38%) honden

binnen 3 dagen na vaccinatie, waarvan 73% op de 
dag van vaccinatie

� Gerapporteerde bijwerkingen
- vaccin reactie: 65,8%
- allergische reactie: 31,7%
- anafylaxie: 1,7%
- urticaria: 0,7%
- cardiac arrest: 0,1%
- sterfte in 3 honden Studie Moore et al 2005

FAQs titerbepalingen

- Voor welke infecties toepasbaar?
- Hoe goed is de correlatie tussen de aanwezigheid
van antilichamen en bescherming?

- Wat is de rol van cellulaire immuniteit?
- Hoe betrouwbaar zijn de testen? In het verleden was er     
sprake van onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van 
de titerbepalingen, is daar inmiddels meer helderheid in 
gekomen?
- Indien positief hertesten na 1 jaar of 3 jaar of ……?.
- Toepassing bij pups: optimale tijdstip vaccinatie bepalen?



  

 

             
 
                       

 



  

  

 

 

 

De FelCan Hondendag 2015 werd mogelijk gemaakt door: 
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