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Programma

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

10.05-10:50  Drs Rolf Nijsse (dierenarts, SIO veterinaire micobiologie, 

Departement Infectieziekten & Immunologie, Faculteit 

Diergeneeskunde,): Een frisse kijk op blind ontwormen 

10.50-11:35  Dr. Marjan A.E. van Hagen (Dierenarts, Departement Dier in 

Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde) – Wel of 

geen psychofarmaca inzetten bij de behandeling van 

gedragsproblemen? 

 11.35-12.00 Koffiepauze 

12.00-13.00  Prof. Dr. Per Jensen (Professor of Ethology, Department of Physics, 

Biochemistry and Biology, Linkoping University, Zweden)- 

Communication between dogs and humans and the genes affecting it 

- are there autistic dogs?

 13.00-13:45 Lunch 

 13.45-14:40   Drs. Marjanne Zaal (Specialist chirurgie Gezelschapsdieren, V.S.C. De 

Wagenrenk, Wageningen):  Incontinentieproblemen bij de hond. 

 14:40-15:30 Dr. Nienke Endenburg (GZ psycholoog, Departement Dier in 

Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde): Connectie 

tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. 

 15.30 Afsluiting van de dag





Een frisse kijk op ontwormen

FelCan Hondendag

01‐10‐2016  Rolf Nijsse
Klinische Infectiologie
Faculteit Diergeneeskunde
e.r.nijsse@uu.nl

Vereenvoudiging van de cyclus

• Leeftijdresistentie?

• Niet iedere infectie is dus patent!

• Eieren eerst “rijpen” in de omgeving

Eieren via feces
Larven via de baarmoeder / melk
Wormen via ontlasting of braaksel

Larven in de baarmoeder
Larven uit melk / prooidieren / rauw vlees
Geëmryoneerde eieren uit de omgeving

Leeftijdresistentie
 bijna geen 

patente infecties 
meer na opname 

eieren

Risico voor de mens

• Aandoeningen:

– OLM

– VLM of CLM

• Verergering astmatische klachten (Loeffler syndroom)

• Neurotoxocarose

• Infectieroute

– Geëmbryoneerde eitjes

– Rauw vlees

Risicofactoren

• Leeftijd: t.o.v. 6 maanden ‐ 1 jaar

– honden tussen de 1 en 7 jaar: 0,4 keer de kans op
uitscheiden Toxocara eitjes

– Honden ouder dan 7 jaar: 0,5 keer

• Coprofagie (infectie of passage?)

• Percentage loslopen t.o.v. 0‐10% loslopen
heeft 50‐80% loslopen 10,5 keer zo veel kans

• Verblijf in een kennel/pension in de afgelopen
2 maanden: 2,8 keer zo veel kans

Drs Rolf Nijsse
Departement Infectieziekten & Immunologie, Faculteit

Diergeneeskunde

EEen frisse kijk op ontwormen



Risicofactoren
• 550+ eigenaren en 900+ honden (1ste monster)

• Vragen over:
– Signalement 

– Demografie

– Leefomstandigheden
• Voeding

• Andere huisdieren

• Uitlaat omstandigheden

• Verblijf in pension/kennel

– Gezondheid

– Medicijngebuik /ontwormingsgeschiedenis

– Houding eigenaar t.o.v. routine ontworming en
opruimen ontlasting

Nieuwe informatie

• Relatieve bijdrage t.o.v. vossen en katten

• Longitudinale studie honden

Rolf Nijsse (e.r.nijsse@uu.nl)
Departement of Infectious diseases and Immunology

Faculty of veterinary medicine
Utrecht University

Toxocara eggs in the environment: 
quantifying the contribution of different 

definitive hosts.
Rolf Nijsse, Lapo Mughini-Gras, Jaap Wagenaar, Frits Franssen, 

Harm Ploeger 

Toxocara spp. in Nederland
≈ 1.3 huishond/huishouden
≈ 1.7 huiskat/huishouden
≈ 0.14 – 1.2 x 106 zwerfkatten
≈ 0.5 tot 4.0 vossen /km2

≈ 7,500,000 huishoudens
≈ 17,000,000 inwoners
≈ 15-20% seropositief Toxocara

o OLM?
o VLM?

o Loeffler syndroom?
o Neurotoxocarose?

• Focus op dieren ouder dan zes maanden

• Extra gegevens: gebruik kattenbak, opruimen faeces hond

• Urbanisatiegraden
• Verschil in ratio verschillende diersoorten

• Coprofagie meegenomen

Methode
Dieren

• Honden (GD)

• Katten (GD)

• Zwerfkatten

• Vossen

• Aantal
• Leeftijd
• Faeces productie
• Prevalentie Toxocara

uitscheidende dieren
• Intensiteit: eieren

per gram

Ouder dan 6 maanden



Methode
Eigenaar

• Hoe vaak regulier ontwormen
(historisch)

• Opruimen hondenpoep

• Kattenbak

Resultaten

Honden Katten 
(GD)

Zwerfkatten Vossen
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Geschatte relatieve bijdrage eindgastheren in Nederland. 

Geschatte relatieve bijdrage eindgastheren in stedelijke , 
intermediate en landelijke gebieden in Nederland. 
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Stedelijk Intermediate Landelijk

Ontwormingsfrequentie (aantal keer /jaar)

2x 4x 6x 12x
Baseline 
compliantie

21.0 17.5 onbekend onbekend

Baseline 
bijdrage

39.1 39.1 39.1 39.1

Simulatie compliantie

30% 37.8 35.8 33.7 27.8

50% 36.3 33.0 29.7 19.9

70% 35.0 30.4 25.7 12.0

90% 33.7 27.7 21.9 4.1

Geschatte bijdrage (%) door honden (GD) onder verschillende
nagebootste ontworming regimes compliantie eigenaren.

Geschatte bijdrage (%) door honden (GD) onder
verschillende nagebootste compliantie van 

eigenaren v.w.b.
het opruimen van faeces.

Compliantie Bijdrage aan Toxocara ei output 

20% 32.2 (36.4 - 26.7) 
50% 20.1 (31.2 - 3.1) 
70% 12.0 (26.1 - 0.0) 

 90% 4.0 (24.3 - 0.0) 

Conclusie
• Katten dragen in NL in het algemeen het meeste bij aan

de omgevingscontaminatie (Fisher, 2003).

• Wanneer katten (GD) en zwerfkatten als aparte groepen
worden beschouwd  de hond is de grootste vervuiler.
Zie ook een eerdere studie Morgan et al. (2013).

• Echter, wanneer de verschillende gebieden in NL worden
beschouwd 

• Stedelijk  zwerfkatten
• Intermediate  honden
• Landelijk  vossen

• Fisher, M., 2003. Toxocara cati: an underestimated zoonotic agent. Trends Parasitol. 19 (4), 167-170.
• Morgan, E.R., Azam, D., Pegler, K., 2013. Quantifying sources of environmental contamination with Toxocara spp. eggs. Vet. Parasitol. 193 

(4), 390-397.



Het blijft een ruwe schatting:

• Wat mist er?:

• accurate gegevens betreffende het aantal dieren met
name voor wat betreft (ver)wilde(rde) eindgastheren

• accurate gegevens betreffende de voorkeurs
verblijfplaatsen van zwerfkatten en vossen

• gegevens betreffende het gemiddelde aantal
reproductieve wormen per gastheer

Bijdrage honden

• Wezenlijke bijdrage

• Maar misschien niet homogeen over de populatie
verdeeld?

• Kortom: Heeft de ene hond gedurende de tijd
meer/vaker ‘pech’ dan de andere hond?

http://nextshark.com/homeless‐dogs‐unconditional‐love‐best‐friend‐53__700/

• Honden langere periode vervolgen

• Maandelijks bijbehorende vragenlijst

• Niet meer blind ontwormen

• Indien positief, naar risicogebieden

voor Dirofilaria immitis of indien

lacterend, dan wel ontwormen.

• Wat gebeurt er………?
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Deelname duur in maanden

Zie je wel dat
het niet 

hoeft……

In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six 
months: a prospective study

Hoe vaak hebben honden gedurende de deelname Toxocara eitjes uitgescheiden?

Gem. uitscheidende proportie is 4,5%

In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six 
months: a prospective study



Historische prevalentie data

• 1997: 2.9%  (Overgaauw, 1997)

• 2007: 4.6%  (Overgaauw et al., 2009)

• 2004–2007:  4.4%  (Claerebout et al., 2009)

• 2011: 4%  (Becker et al., 2012)

• 2014: 4,6%  (lopend onderzoek)
• OVERGAAUW, P.A., 1997b. Prevalence of intestinal nematodes of dogs and cats in The Netherlands. Veterinary

Quarterly, 19(1), 14‐17
• OVERGAAUW, P.A., VAN ZUTPHEN, L., HOEK, D., YAYA, F.O., ROELFSEMA, J., PINELLI, E., VAN KNAPEN, F. and

KORTBEEK, L.M., 2009. Zoonotic parasites in fecal samples and fur from dogs and cats in The Netherlands. 
Veterinary Parasitology, 163(1‐2), pp. 115‐122.

• CLAEREBOUT, E., CASAERT, S., DALEMANS, A.C., DE WILDE, N., LEVECKE, B., VERCRUYSSE, J. and GEURDEN, T., 
2009. Giardia and other intestinal parasites in different dog populations in Northern Belgium. Veterinary
Parasitology, 161(1‐2), pp. 41‐46.

• BECKER, A.C., ROHEN, M., EPE, C. and SCHNIEDER, T., 2012. Prevalence of endoparasites in stray and fostered
dogs and cats in Northern Germany. Parasitology Research, 111(2), pp. 849‐857.

Invloed van “de periode” op zich?

Vragenlijst:

Per ingezonden monster ingevuld
Risicofactoren: Is er iets wat vaker voorkomt

bij ei-uitscheidende honden dan bij honden die
niet uitscheiden?

In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in 
household dogs older than six months: a prospective study

> Leeftijd

> Coprofagie

> Seizoen

> Dingen van de grond eten

> Bevroren rauw vlees

> Respiratoire klachten
> Neurologische klachten
> Klachten nieren en
urinewegen

> Wormen in ontlasting 
gezien

> Meer dan 50% loslopen

In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six months: a prospective study

> ……….

> ………..

> Seizoen

> corticosteroiden

> Eigenaar ruimt faeces op

> Veranderen taak hond

> Neurologische klachten

> Eigenaar koopt 
ontworming bij DAP

In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six months: a prospective study

Dus….?

• Er lijkt een verschil te bestaan tussen:

– de kans dat je een keertje een patente infectie
doormaakt

– gevoelig zijn voor “terugkerende patente
infecties”

– Dit biedt mogelijkheden in de praktijk



Situatie in Nederland

• Aantal honden ≈ 1.500.000
• Aantal uitscheiders = 4‐5% = 67.500 honden
• Aannames:

– Aantal wormen per hond?
• 3 vrouwtjes per uitscheidende hond???

– Eiproductie per adulte vrouwelijke worm
• 100.000 eitjes per adult vrouwtje per dag

• 20.250.000.000 eitjes per dag uitgescheiden
• Inwoneraantal in 2016 = 17.000.000
• Voor iedere inwoner van Nederland: ongeveer
1190 eitjes per dag afkomstig van honden.

Vertaling naar praktijk

• Risicofactoren

Aantal 

perioden 

van 

uitscheiden

Aantal honden Monsters

aantal Toxocara

negatief

Toxocara

positief

0 637 (67.9%) 7706 7706 0

1 164 (17.5%) 2761 2597 164

2 66 (7.0%) 1188 1056 132

3 33 (3.5%) 566 467 99

4 18 (1.9%) 347 275 72

5 9 (1.0%) 174 129 45

6 8 (0.9%) 164 116 48

8 2 (0.2%) 38 22 16

9 1 (0.1%) 24 15 9

totaal 938 (100%) 12968 12383 585

- Leeftijd, jonger dan één jaar
- Winter
- Meer dan 50% van uitlaattijd los lopen
- Veranderingen in patroon (kennel,

gebruiksdoel)
- Eten van grond, ontlasting
- Luchtweg- (oorzaak of gevolg), urineweg

klachten
- Bepaalde medicijnen (corticosteroiden)
- Nooit feces opruimen (omstandigheden

uitlaatgebied)
- Ontwormingsmiddelen bij dierenarts kopen

Vertaling naar praktijk

• Honden leveren een belangrijk aandeel van
spoelwormeitjes in de omgeving.

• Als mensen niet “blind” willen ontwormen:
• Aangepast advies

• Levensstijl
• Risico perioden

• Situaties aanwijzen  beslisboom
• Diagnostiek  noodzaak
• Relatieve belang van ontlasting opruimen

• Input voor bestrijdingsprogramma
• www.esccap.eu 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article‐3279796/Doggie‐DNA‐study‐says‐Fido‐appeared‐Central‐Asia.html

We tasten nog steeds voor een deel in het duister vwb de 
epidemiologie van patente infecties, maar beetje bij beetje………..

A dog is a dog ….or not?

Dank aan:
Alle onderzoekstudenten

Het VMDC en andere medewerkers KLIF
Stephanie Rodenberg
Nicole Buijtendijk

Bayer AH.



Wel of geen psychofarmaca inzetten bij de 
behandeling van gedragsproblemen?

Dr. Marjan AE van Hagen, gedragskundig dierenarts
Specialist Dierenwelzijn, Ethiek en Recht, Dipl. ECAWBM – ASWEL

Universitair docent Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, 

Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij (DWM), 

Stafmedewerker Gedragskliniek voor dieren/ Gedragspoli UKG
“Cogito ergo sum”
(Ik denk, dus ik ben) 

Descartes

Psychofarmaca
groep geneesmiddelen die de gestoorde activiteit van neurotransmitters
in de hersenen corrigeren; onderscheiden worden: 
benzodiazepinen, antidepressiva en antipsychotica
http://www2.bsl.nl/zorgcontext/

psychofarmaca
geneesmiddelen voor de behandeling van geestesziekten
http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

psychofarmaca
Groep van medicijnen die aangrijpen op het centrale zenuwstelsel en 
werkzaam zijn tegen psychische aandoeningen. 

Psychofarmaca worden onderverdeeld in:
- angst-dempende middelen (= anxiolytica): bij angststoornissen
- anti-depressiva: bij depressies en manisch-depressieve aandoeningen
- anti-psychotica: bij psychosen en schizofrene aandoeningen
- lithium-middelen: bij manie en manisch-depressieve aandoeningen
- psycho-stimulantia: bij ADHD en slaapzucht (= narcolepsie)
- kalmerende middelen (= sedativa): bij opwinding, onrust en zenuwachtigheid
- slaapmiddelen (= hypnotica): bij slapeloosheid

http://www.consumed.nl/medicijnen/groepen/1086

Dierpsychiatrie?
Lichamelijke en geestelijke 

gezondheid
Geestelijke gezondheid van dieren?
“Emotionele toestand” van het dier?  <-> gedrag(sproblemen)?

Gedrag is een overlevings- en voortplantingsinstrument dat berust op 
structuren van het lichaam en daarin lopende fysiologische processen, 
en op gedragsprogramma’s die in het centraal zenuwstelsel zijn 
vastgelegd.

Wel of geen psychofarmaca inzetten bij de 
behandeling van gedragsproblemen?

Dr. Marjan A.E. van Hagen 
Departement Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde



Gedragsprobleem?

veel gedragspatronen die door mensen als problematisch worden ervaren 
vallen binnen de ‘normaal’ curve van hondengedrag

Individu:

Omgevings
prikkels: 

geuren
geluiden
temperature vochtigheid 
hygiene
voedsel
sociale stress predatie

Sturende factoren:

ADAPTATION:XChronic stress situations:

- reproduction and production ↓
- immunosupression  diseases ↑
- Inflammations: e.g. stomach ulcers ↑
- cortisol, BP, HF ↑
- depression, learned helplessness
- behavioural pathology ↑: 

stereotypies, automutilation

1 Genetica: 
diersoort verschillen en indivuele verschillen

2 Epi-genetica: 
Pre-natal en Peri-natal

3 Vroege levenervaring:
imprinting/socialisation/ 

4 Sociale hechting: 
mother-child relation, weaning age, “friendship”

5 Ervaringen (leerproces): 
e.g. stressors later in life

Behaviour
(external) 

Physiology
(internal) X

Ontwikkeling pathologisch gedrag

OMGEVINGExterne
factoren

pathologisch 
gedrag?

Aanpassings-
vermogen

Interne
factoren

(Frauke Ohl)

Sturende factoren

Ontwikkeling pathologisch gedrag

OMGEVING
Externe
factoren

Kans pathol 
gedrag

Aanpassings-
vermogen

Interne
factoren

Sturende factoren

Facultair standpunt Dierenwelzijn
(Ohl & Hellebrekers, 2009, TvD 134 (18): 154-155)

Physiologisch en 
gedragsmatig

Emotie, cognitie en bewustzijn

Gedragsmatige, anatomische 
en fysiologische plasticiteit 
dynamisch!

DEFINITIE
Een dier verkeert in een staat van 
welzijn  wanneer het in staat is om zich 
actief aan te passen aan zijn 
levensomstandigheden en daarmee 
een toestand kan bereiken die het als 
positief ervaart

Fysiologie

‘Normale” angst (en agressie) is functioneel in gevaarlijke situaties en
leidt tot activering van het individu en tot fysiologische, gedragsmatige 

en cognitieve voorbereiding  vluchten of vechten.

Fysiologische reacties (fright-flight reactie):
•Verhoogde bloeddruk en spiertonus
•Versnelde hartslag en versnelde ademhaling
verhoogde bloedsuikerspiegel



Angststoornis

Angst is pathologisch als deze door de (ernst van de) situatie (->context)
niet wordt gerechtvaardigd. 

De signaal- en activeringsfunctie van de angst is dan  niet meer adaptief
aan de situatie

abnormaal gedrag vs normaal

• Niet bekend onder natuurlijke condities bij wilde
soortgenoten of stamvadersoort.

• Hogere of lagere frequenties / langere of kortere duur
van het gedrag dan onder natuurlijke condities, of wat
gemiddeld, kan worden waargenomen.

• Intensiteit anders: overdreven intensiteit of juist extreem
lage intensiteit.

• Normaal: agressie tussen honden onderling, schrikreactie op een 
plotselinge stimulus, een hond die weinig wordt uitgelaten zou 
hyperactief kunnen ogen.

Oplossingsrichting / behandeling

eigenaar

dierenarts gedragstherapeut

Afhankelijk van oorzaak gedragsprobleem ~ diagnose
Diagnose

Uitgebreide anamnese
• Feiten (medisch en gedrag)
•Uitleg van problemen
•Aftasten in hoeverre de eigenaar kan / wil (nog gemotiveerd is) om te
investeren in de hond

•Biologisch (erfelijke aanleg: hondenras, foklijn)
•Vroege levensfase:socialisatie, opvoeding, 
leerervaringen
•Sociale factor: (mis)match?!, management, etc. etc.

diagnose

dierenarts

Stap 1: uitsluiten, danwel aantonen lichamelijke oorzaak gedragsverandering
+ onderzoek algehele gezondheidstoestand

eigenaar

gedragstherapeut

Gedragsverandering

Pijn? Irritatie? 
‘zit niet lekker in zijn vel’

Dermatologische aandoening -Jeuk? 

Gastroenterologische aandoening (misselijkheid; 
(buik)pijn) NB:voedselintolerantie

Metabole of endocriene aandoening
exocriene pancreas insufficientie (EPI) 
Hepatoencephalopathie (HE) 
Hypo- of hyperthyreodie
Deficiënties (o.a. anemie)

(Fatjó en Bowen, 2009)



Lichamelijke oorzaak gedragsveranderingen?

Visus- of hoorproblemen
Dementie / cognitief disfunctioneren

|
Neurologische aandoening: (atypische epilepsie/focale epilepsie)

(Fatjó en Bowen, 2009)

Spontane ontlading-> spontane agressie en beweging

Epilepsie wordt veroorzaakt door een overmatige elektrische 
activiteit in de hersenen. 

Soms vertoont de patiënt tijdens de aanval voor hem 
vreemd, agressief, of juist zeer angstig gedrag.

Gedragskliniek voor dieren, gedragspoli  < - >  andere specialisten UKG

diagnose

dierenarts gedragstherapeut

Stap 1: lichamelijke oorzaak gedragsveranderingen uitgesloten
Stap 2: diagnose gedragsprobleem

Gedragskliniek voor dieren

eigenaar

dierenarts gedragstherapeut

Oorzaak/zaken, motivatie
•Biologisch (erfelijke aanleg: hondenras, foklijn)
•Vroege levensfase:socialisatie, opvoeding, l
•Leerervaringen – trauma?
•Sociale factor: (mis)match?!, management, 
•Etc.

Invloed eigenaar

• Gebruiksdoel (hond)
• Cursus, training
• Controle, leiding
• Mismatch
• Antropomorfisme
• Miscommunicatie
• Aangeleerd gedrag: straf, bekrachtiging, trainingen.
• Inconsequentie

Oplossingsrichtingen

Basis
• Voorlichting eigenaar over de oorzaak van het gedragsprobleem
• Eigenaar inzicht geven welke factoren het probleemgedrag in stand houden en in 
• hoeverre zij daar zelf een rol in spelen
• Activeren en motiveren eigenaar voor behandelplan
• Verandering leefomgeving – management (veilige plek, voldoende fysieke en 

mentale uitdaging (evt. herplaatsing)
• Verandering begrip, gedrag, attitude eigenaar
• Verbetering communicatie eigenaar-hond/ rangorde/ controle
• Uitleg algemene uitgangspunten gedrachtstraining

Oplossen eventuele medische problemen

Veiligheidsmaatregelen (bij agressief gedrag)

Gedragstherapie / training
Hulpmiddelen (Feromonen, Voedingssupplementen, Dieetvoer, Anti-

trektuigjes, Bench, Muilkorven, Speelgoed en voerspeeltjes, etc)
Medicijnen? 

Geen quick-fix!

Wel of geen psychofarmaca?

Afhankelijk van :
 Het gedragsprobleem (pathologisch/ stoornis)
 Gemoedstoestand van het dier (dierenwelzijn)
 Gezondheidsstatus dier (o.a. lever- en nierfunctie)
 De persoonlijkheid van de eigenaar (trainingsmotivatie? / mismatch?)

Personalised medicine

specifiek behandeling

Psychofarmaca in principe niet nodig als het dier al in een gemoedstoestand 
verkeert om alternatief gedragsreactie aan te leren met gedragstherapie alleen.

Inschatting op basis van :
• hoe lang het dier het probleemgedrag al vertoond (kort, niet ingesleten?)

• hoe vaak het probleemgedrag optreedt  (laag frequentie / specifiek )
• hoe sterk is de opwinding en/of van het dier? Afleidbaar? / trainbaar?

Wel of geen psychofarmaca?



Psychofarmaca nodig als het dier  niet in een gemoedstoestand verkeert om 
alternatief gedragsreactie aan te leren met gedragstherapie alleen.

Wel of geen psychofarmaca?

Inschatting op basis van o.a. :
• hoe lang het dier het probleemgedrag al vertoond  (ingesleten)?

• hoe vaak het probleemgedrag optreedt  (hoog frequent /
gegeneraliseerd)
• hoe sterk is de opwinding van het dier? Niet afleidbaar
• Hoe groot is de angst - niet te motiveren?

Psychofarmaca - dierenwelzijn
Angststoornissen (humaan): 
Hartkloppingen, beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, 
rusteloosheid, verhoogde spierspanning, slaap- en concentratieproblemen

Angst-dempende middelen worden in principe alleen dan toegepast 
als de angst zo lang duurt en/of ernstig is dat het normale 
dagelijkse functioneren wordt verstoord en/of ernstig onder de angst 
wordt geleden (= symptomatisch).

Wel of geen psychofarmaca

Gezondheidstatus

•Lever- en nierfunctie in verband met metabolisme en klaring medicijnen 
(langdurig gebruik)
•Epilepsie

NB: Oppassen met combinaties met ander medicijnen (zoals NSAIDs –
risico op maagbloedingen)

Wel of geen psychofarmaca?

“Ik ben echt radeloos: ik hoop dat u een pilletje heeft 
dat het beter wordt?”

” “Ik wil mijn gezonde hond  niet drogeren

Attitude van de eigenaar 

Psychofarmaca

Anxiolytica / kalmeringsmiddelen

1. Benzodiazepinen (Snel, binnen enkele uren).
Werken op  GABA-benzodiazepinereceptoren-complex

2. Antidepressiva met serotonerge werking: 
Serotonineheropnameremmer (SSRI)
Serotonerge tricyclische Antidepressiva (TCA’s) clomipramine (en imipramine)
Aangrijpingspunt op het serotonerge en mogelijk ook op het noradrenerge systeem

Angst-dempende middelen nemen echter niet de oorzaak van de angst weg (= causaal/curatief). Om die reden worden 
ze gebruikt in combinatie met gedragstherapie.

Antidepressiva met serotonerge werking

Werking tot dusver niet geheel bekend;  waarschijnlijk beïnvloedt 
het de stoffen serotonine en dopamine in de hersenen waardoor 
de angst en angstige spanning verminderd worden. 

Volgens laatste inzichten gaan stemmingsstoornissen en angststoornissen 
gepaard met een verminderde neuroplasticiteit, d.w.z. dat er geen/minder 
nieuwe verbindingen worden aangelegd (meer hersencellen sterven af).



Bijwerkingen serotonerge 
antidepressiva

Bij honden met aanleg voor epilepsie kan door de stimulerende 
werking kan de drempel worden overschreden

Mogelijke bijwerkingen: verminderde eetlust, braken
(diarree, verhoging leverenzymen en sedatie, depressie, of 
lethargie met name in de eerste weken). 

Clomipramine heeft tevens α1-adrenolytische, anticholinerge en 
antihistaminerge eigenschappen

Effectief? – verschilt per inidividu – personalised medicine!

Samenvattend

dierenarts gedragstherapeut

Stap 1: lichamelijke oorzaak gedragsveranderingen uitgesloten
Stap 2: diagnose gedragsprobleem

Gedragskliniek voor dieren

eigenaar

dierenarts gedragstherapeut

Oorzaak/zaken, motivatie
•Biologisch (erfelijke aanleg: hondenras, foklijn)
•Vroege levensfase:socialisatie, opvoeding, l
•Leerervaringen – trauma?
•Sociale factor: (mis)match?!, management, 
•Etc.

Specialisten UKG

Apotheek Diergeneeskunde



  Communication between dogs and humans and 
the genes affecting it are there autistic dogs? 

PProf.Dr. Per Jensen
Linköping University, IFM Biology

Linköping, Sweden

Dogs excel in communicating with humans in different ways. They are 

profound in following human ostensive cues and they can interpret 
emotional facial expressions. Many also have impressive abilities to learn 

and understand human spoken words, and may even possess specialized 
brain regions for differentiating lexical content and intonation, similar to 

those seen in humans. These are traits that have evolved during the 
approximately 15000 years during which dogs have been domesticated, 
and the abilities mostly exceed those of the ancestors, the wolves. My 

research group is specifically interested in the genetics of domestication, 
i.e., the selection processes that have changed the appearance and

behaviour of domestic animals. The dog provides a particularly interesting
example, as it shows extensive evidence of co-evolution with humans. We
have utilized a unique behaviour shown when dogs are facing a difficult

problem; in this situation most of them will at some point seek eye
contact or physical interact with a nearby human, seemingly to solicit

help, something rarely observed in wolves. We studied a population of
more than 500 beagles, bred for laboratory purposes and therefore with
highly standardized previous experiences of interacting with humans.

They were allowed to attempt to solve a problem (flipping a lid) to get
hold of a treat, but since the lid was tightly fastened, the problem was

unsolvable. We then scored the tendency to seek human contact and
collected DNA with buccal swabs. The results showed that the variation in
human contact seeking had a significant heritability of 0.23 – 0.32,

demonstrating an important genetic component. Each dog was genotyped
on 172000 DNA-markers, and we used a Genome Wide Association Study

to find connections between the behaviour and certain marker genotypes.
We found three strong associations, all on chromosome 26. Closer
analysis showed that these associations were closely linked to five

different genes. Four of these are previously known for their involvement
in human social disorders, such as autism and ADHD. These genes may

therefore carry variants that have been specifically targeted for selection
during domestication, and the results may help explaining some of the
genetic underpinnings of dog sociality. The homology with human

behaviour suggests that sociality may have a similar genetic architecture
across many mammals, and the dog may therefore prove to be an

interesting model also for studies of social behaviour in our own species.



Urine incontinentie  bij de teef 
Drs. Marjanne Zaal 

Specialist chirurgie gezelschapsdieren, V.S.C de Wagenrenk 
info@wagenrenk.com 

Urine incontinentie (UI)  is het verlies van urine buiten daarvoor bestemde plek 
en/of tijdstip. Bij deze presentatie beperk ik mij tot de groep honden die passief, 
onbewust, urine verliezen. De mate van passief urine verlies kan variëren van 
b.v. eens in de paar weken wat druppelen vlak voor of na het uitlaten tot iedere
dag, de hele dag door passief lekken. Het is na cystitis het meest voorkomende
probleem van de lage urinewegen. Het is voornamelijk een probleem bij de teef
maar komt ook voor bij de reu. De meest voorkomende oorzaak van UI bij de
teef is urethrale sfincter mechanisme incompetentie (USMI).  Bij  juveniele
teefjes staat ectopische ureteren bovenaan.

Er zijn een aantal voorwaarden om continent te zijn. Ten eerste moet de 
anatomie kloppen. Verder moet de urethra en blaas instaat zijn om urine op te 
slaan onder een stabiele lage druk. Hiervoor is een  normale compliance van de 
blaas en een intra-urethrale druk nodig die de intravesicale druk overtreft. De 
derde voorwaarde is een gecoördineerde regulatie van de mictie. 

Er is veel discussie over de invloed van castratie op het ontstaan van UI. 
Verschillende factoren  spelen mee in het ontstaan van UI na castratie. Een  
belangrijke factor is ongetwijfeld het wegvallen van oestrogenen.  Oestrogenen 
beïnvloeden door toename van het aantal α1-adrenoreceptoren in het gladde 
spierweefsel in de urethra, de urethrale tonus. Daarmee wordt ook de 
gevoeligheid voor catecholamines verhoogd. Oestrogeen-deficiëntie  kan echter 
niet als enige een rol spelen aangezien gelijke oestrogeenconcentraties gevonden 
zijn bij continente, intacte teven in anoestrus en incontinente, gecastreerde 
teven.  Door het wegvallen van oestrogenen verandert de secretie van 
gonadotropin-releasing hormone (GnRH), luteïniserend hormoon (LH) en follikel 
stimulerend hormoon (FSH). Oestrogenen oefenen op de hypofyse en de 
hypothalamus een negatieve feedback uit welke wegvalt na castratie. Als gevolg 
hiervan zal meer LH en FSH uitgescheiden worden in de bloedbaan.  Ook dit is 
van belang in de pathogenese van de verkregen USMI door veranderingen in de 
blaasfunctie (verminderde compliance van de blaas) (Coit et al, 2009).  Verder 
treedt er een verschuiving op in de verhouding tussen collageen en spierweefsel  
in de lage urinewegen na castratie. Na castratie is er een significant hogere 
component collageen en een lagere component spierweefsel aanwezig 
(Ponglowhapan et  al, 2008). Dit verminderd de mogelijkheid een voldoende 
hoge urethrale sluitingsdruk (MUCP) te verkrijgen en daardoor tot een verhoogde 
kans op urine incontinentie. Obesitas, een groter risico na castratie, kan UI 
indirect verergeren. Door toename van het retroperitoneale vet komt de blaas 
meer extraperitoneaal te liggen. Het caudale peritoneum wordt door de 
vetopslag naar craniaal gedrukt. Het effect is als bij een pelvic bladder.   



De term ‘urethraal sfincter mechanisme’ verwijst naar de interactie tussen 
verschillende factoren.  Deze factoren zijn o.a. de interne sfincter (urethrale  
gladde spieren) , de externe sfincter  (de urethrale dwarsgestreepte spieren) en 
de fysische eigenschappen van de urethra (lengte en diameter) de graad van 
uitzetten van de suburotheliale veneuze plexus en de intra-abdominale druk die 
inwerkt op de buitenzijde van de urethrale wand (Holt, 1999; Bjorling, 2008). Bij  
USMI  is het mechanisme niet in staat een druk te leveren die hoger  is dan de 
normale vesicale druk, waardoor urine passief uit de blaas lekt. USMI kan 
opgesplitst worden in een aangeboren en verkregen  vorm. De verkregen  vorm 
van USMI ontstaat in de meeste gevallen binnen 2-5 jaar na castratie. De 
congenitale vorm komt minder vaak voor en gaat vaak gepaard met een 
pelvicale ligging van de blaas (een zogenaamde pelvic bladder) en kortere 
urethra. Bij een pelvic bladder wordt een verhoogde  intra-abdominale druk 
(bijvoorbeeld bij liggen, blaffen, opwinding of pijn in de buik) alleen op de blaas 
zelf uitgeoefend, en niet ook op de blaashals. Daarbij is de zogenaamde 
functionele profiellengte (de lengte van de urethra  waarin de intra-urethrale 
druk groter is dan de druk in de blaas) korter bij deze teven.   

De diagnose USMI wordt gesteld door uitsluiting van andere mogelijke oorzaken 
van UI. Bij de volwassen teef is de differentiaaldiagnose: USMI,  neurogene 
incompetentie, ectopie, interseksualiteit, detrusor instabiliteit (neoplasie, cystitis, 
urolithiasis, idiopatisch) urovagina (vestibulo-vaginale stenose, vaginale 
neoplasie, idiopatisch) of een combinatie hiervan. Om te beginnen kunnen we 
onderscheid maken tussen teven met UI die samengaat met en zonder 
neurologische verschijnselen. De honden zonder neurologische verschijnselen  
kunnen vervolgens onderverdeeld worden in een groep die na uitlaten nog met 
een (gedeeltelijk) gevulde blaas rondlopen, en de groep die de blaas volledig 
leegt. Het grootste deel van de honden met UI behoren tot deze laatste groep.  
Wanneer we het hebben over de juveniele hond (de pup), maar ook de teven 
waarbij de eerste vorm van passief urine verlies is opgevallen in de “puppietijd” 
is de differentiaaldiagnose: ectopische ureter, interseksualiteit, uretero-vaginale 
fistel, vesico-vaginale fistel, hypoplasie van de blaas, vestibulo-vaginale stenose, 
detrusor instabiliteit (urachus, cystitis, urolithiasis) en aangeboren USMI.  
De oorzaak van deze groep (volwassen hond en pup) met UI is het gevolg van 1. 
Een verminderde urethrale druk welke lager is de normale vesicale druk. 2. 
Detrusor instabiliteit waarbij een verhoogde vesicale druk de normale urethrale 
druk overtreft. 3. Een afwijkende anatomie.  

Allereerst  moet  de veronderstelde UI doormiddel van anamnese onderscheiden 
worden van actieve incontinentie. Ingeval van interseksualiteit 
((pseudo)hermafrodiet) is vaak een afwijkende aanleg van de vulva aanwezig, is 
veel gevallen met een  kleinere of grotere os clitoridis. Dit kunnen teven zijn met 
mannelijke geslachtskenmerken of reuen met vrouwelijke  geslachtskenmerken . 
Urine onderzoek (inclusief een Bo van steriel verkregen urine) kan uitsluitsel 
geven over de aanwezigheid van Pu/Pd en een evt. aanwezige infectie. Met 
behulp van echografie van de urinewegen kunnen mogelijke anatomisch en 



verkregen afwijkingen in beeld worden gebracht. Helaas is b.v. een urachus niet 
100% met behulp van echografie uit te sluiten. In alle gevallen adviseer ik 
aanvullend een urethro-cystoscopie. 

De eerste keus voor behandeling van USMI is een alpha-adrenerge agonist met 
als doel een verhoging van de urethrale druk te verkrijgen.  Alpha-adrenerge 
agonisten zijn phenylpropanolamine (1.5mg/kg 2-3xdaags, succes 86-97%) en 
efedrine (1-2mg/kg 2dd, succes 74-93%) (Arnold 1997, Cleas et al. 2011). Uit 
vergelijkend onderzoek  blijkt Phenylpropanolamine een hogere urethrale druk te 
geven en tevens minder bijwerkingen (maagdarmstoornissen, anorexie, 
nervositeit, agressie en apathie) dan efedrine (Byron et al. 2007). Gebruik van 
alpha-adrenerge agonisten is gecontraïndiceerd wanneer een verhoogde 
bloeddruk vermeden moet worden,  b.v. bij hart-, nierproblemen en glaucoom. 
Oestrogenen zijn geschikt als combinatie therapie met een alpha-adrenerge 
agonist omdat ze de gevoeligheid van de alpha-receptoren in de sfincter  
verhogen. I.v.m. het risico op beenmergdepressie  na gebruik van een 
langwerkend oestrogeen kunnen  alleen kortwerkende oestrogenen, als oestriol, 
worden toegepast. Oestriol 0.5-2mg/hond/dag, 5-7 dgn. waarna de dosis wordt 
afgebouwd naar een minimale dosis. Succeskans 65-83%. Mogelijke 
bijwerkingen zijn zwelling van de vulva en soms bloedverlies welke verdwijnt na 
het stoppen van de medicatie. 
In een aantal gevallen bij onvoldoende resultaat en zeker bij twijfel over de 
aanwezigheid van een evt. (idiopatisch) detrusor instabiliteit kunnen 
anticholinergica als oxybutinine (0,2mg/kg/2dd) of het tricyclische 
antidepressivum Imipramine (5-20mg/kg 2dd) worden toegepast (Stone and 
Barsanti 1992b; Noël et al 2010). Deze laatste draagt naast stabilisatie van de 
blaastonus eveneens bij aan een verhoogde urethrale druk.  
Het plaatsen van een subcutane GnRH depot (deslorelineacetaat  4.7 mg/hond) 
verhoogt door een vermeend direct effect de compliance van de blaas en is als 
enkele therapie in 50% van de gevallen succesvol (Reichler et al. 2003, 2006). 
Bij onvoldoende verbetering kan ook deze therapie gecombineerd worden met 
een alpha-adrenerge agonist.  

Helaas blijven er altijd honden waarbij de medicamenteuze behandeling 
onvoldoende effect heeft of te veel bijwerkingen geeft. In die gevallen kunnen  
chirurgische technieken overwogen worden zoals een colposuspensie , het 
plaatsen van een kunstsluitspier (hydraulic urethral sfincter) of het 
transurethraal plaatsen van een vulstof in de urethra.   
In de gehele benadering van UI is de communicatie met de eigenaar erg 
belangrijk. Ten eerste probeer ik een duidelijk beeld van de UI te krijgen zoals 
het moment waarop het optreedt, in welke mate etc..  Hierin zijn we  volledig 
afhankelijk van het observatie vermogen van de eigenaar. Vervolgens probeer ik 
zo zeker mogelijk de diagnose te stellen door de nodige onderzoeken te doen. 
Niet iedere eigenaar wil direct volledig aanvullend onderzoek. In die gevallen is 
het belangrijk de  onzekerheden, mogelijke risico’s en reële verwachtingen te 
bespreken.   



het belangrijk de  onzekerheden, mogelijke risico’s en reële verwachtingen te 
bespreken.   
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De connectie tussen 
dierenmishandeling en huiselijk geweld

Dr.Nienke Endenburg
GZ psycholoog
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht
n.endenburg@uu.nl
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Vandaag

• Dierenmishandeling en huiselijk geweld
– Wat ligt eraan ten grondslag
– Wie doet dat
– Herkenning van dierenmishandeling
– Verband met huiselijk geweld
– Het LED i.o. ?????

Dierenmishandeling

3

• In buitenland soms verplicht melden
• Nederland Meldcode Dierenmishandeling,

KNMvD
• Lastig omdat

– Andere mindset
– Is het wel dierenmishandeling?
– Niet ten onrechte iemand ‘beschuldigen’

• Weinig wetenschappelijk onderzoek
4
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Connectie tussen dierenmishandeling 
en huiselijk geweld. 

Dr. Nienke Endenburg 
GZ psycholoog, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij
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Fysieke mishandeling (NAI)(Munro &
Thrusfield, 2001; Munro&Munro, 2008) 

• Non accidental injuries = niet door ongeluk
maar door opzet veroorzaakt

• Schoppen
• Stompen
• Gooien
• Rond zwaaien
• Schotwonden
• Verdrinking
• Verbranding
• Verstikking
• Vergiftiging

9 10
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NAI

• A socially unacceptable behaviour that
intentionally causes unnecessary pain,
suffering, or distress to and/or the death of
an animal (onnodig of kwaadwillig
toebrengen van pijn of letsel aan het dier
en/of het verwaarlozen daarvan (Ascione,
1993).

12

Sexueel misbruik (Munro & Thrusfield, 2001; Munro &
Munro, 2008) 

• Dier wordt gebruikt voor sexuele
voldoening

• Betreft verwonding of misbruik van anus,
rectum en/of genitalieen

• Inbrengen van diverse voorwerpen in
vagina of rectum



Brendan Francis McMahon, 36, leaves court after 
appearing on charges of aggravated animal 

cruelty.

13 14

Verwaarlozing

• Onthouding van basale levensbehoeften
(voeding, water, beschutting, medische
verzorging, en affectie).

• Emotionele mishandeling
– Gemis aan aandacht, verlating
– Verbale kwelling en bedreigend gedrag door

persoon.

(Morbide) Obesitas
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Hoarding

• Het “verzamelen” van dieren
• 75% tussen 50 en 100 dieren
• Honden, katten, konijnen, vogels, geiten,

etc.
• OCD
• In alle lagen van de bevolking
• Zelfverwaarlozing, hygiëneproblemen

17 18

Hoarding of animals

• Weinig onderzoek
• Voornamelijk alleenstaande vrouwen
• Verzamelen of “fokken”
• Overlast, mn. vervuiling, dode dieren
• Gemeld door buren en familie
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Waarschuwingstekens (Munro & Munro, 2008)

• De aard van de verwonding/letsel past niet bij anamnese
• Anamnese is onsamenhangend en niet eenduidig
• Eigenaar toont geen zorgen of emotie om het dier
• Gedrag eigenaar en/of dier wekt zorgen
• Dier heeft herhaaldelijk (ernstige) verwondingen, inclusief nooit behandelde 

verwondingen. Tegenzin eigenaar voor nazorg
• Dier heeft meervoudige breuken, of heeft wonden in verschillende fasen 

van genezing
• In verleden ook andere dieren onverklaarbare verwondingen of op 

onverklaarbare wijze overleden
• Eigenaar gaat naar meerdere dierenartsen
• Duidelijke tekenen van verwaarlozing, ingegroeide halsband, dof haar
• Bepaalde categorieën verwondingen
• Vaak aanrijding of val
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Welke dieren lopen meeste kans 
op mishandeling

• Jonge en mannelijke dieren
• Gedragsproblemen
• Continue onder supervisie
• Onzindelijke dieren
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Welke dieren lopen meeste kans 
op mishandeling

• Ongehoorzaam, luidruchtig, destructief,
agressief

• Jonge mannelijke dieren en bepaalde
honden zoals Pitbulls, Rottweilers,
Doberman en waakhonden (mensen
denken dat valse honden beter waken)

22

Cirkel van Geweld 

Risico factoren voor mishandeling

• gedrag als probleemgedrag ervaren
• intensieve verzorging (jong, ziek)
• jonge reuen dominant ras

(Yoffe-Sharp 2009, Miller 2010)
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Beweegredenen(Kellert en Felthous, 1985; Ascione,
Thompson en Black, 1997)

• Controle
• Straffen
• Dier te leren geweldadig tegen anderen te zijn
• Anderen te imponeren of te chanteren
• Mensen te shockeren voor eigen vermaak
• Wraak nemen op andere mensen door hun dier iets aan te doen
• Verschuiving van geweld (van kind naar dier)
• Sadisme, plezier ontlenen aan lijden van anderen
• Nieuwsgierigheid of ontdekking
• Sociale druk, erbij willen horen
• Agressievermindering
• Seksuele bevrediging
• Gedwongen door anderen
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Wie mishandelen er dieren?
• 70% ook veroordelingen voor gewelds-

misdrijven, drugs, eigendomsvernietiging;
• Kinderen die huiselijk geweld en/of

dierenmishandeling mee maken;
• Volwassenen die in hun jeugd (<18jr) al

begonnen zijn (31%);
• Antisociale persoonlijkheidsstoornis, gebrek

aan impulscontrole en empathie;
• Alcohol of drugs.

26

Cirkel van geweld

• Grote samenhang tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld

• “Power and control” zowel bij
dierenmishandeling als bij huiselijk geweld

• Meestal mannen

Huiselijk geweld

• Huiselijk geweld wordt gepleegd door
iemand uit de ‘huiselijke kring’ van het
slachtoffer

• Gezinsleden
• Familieleden
• (Ex)partners
• Huisvrienden

27

Aard van het geweld

• Aantasting van de persoonlijke integriteit

• Fysiek
• Psychisch
• Seksueel

28

Cycle of violence (Walker, 1977)
Waarom blijven vrouwen in een 

huiselijk geweldsituatie?
• De mishandelaar dreigt om de dieren te

doden of te mishandelen
• Tussen de 18% en 48% blijft vanwege de

dieren
• Laag zelfvertrouwen
• Weinig of geen sociale ondersteuning
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Cirkel van geweld
• Houdt het “landschap van angst” in stand
• Toont de macht van de mishandelaar
• Waarschuwt haar dat zij de volgende kan zijn
• Neemt haar bron van troost weg
• Vrouwen blijven vaak want waar moet het dier blijven
• Vrouwen kunnen partner afschermen uit angst voor

eigen mishandeling of die van kinderen
• Bevestigd dat er voor haar (en de kinderen) geen veilige

plek is

32
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Invloed van huiselijk geweld en 
kindermishandeling op de ontwikkeling van 

kinderen
• Dierenmishandeling is een zeer belangrijke

aanwijzing voor de ontwikkeling van
psychopathologie

• Dierenmishandeling is een van de eerste en
meeste serieuze symptomen voor de
ontwikkeling van gedragsproblemen (APA, 2000).

• Vanaf de leeftijd van 6.5 jaar (APA, 1994).

• Sterke relatie tussen dierenmishandeling bij
kinderen en de geweldsdelicten in adolescentie
en volwassenen.

Landelijk Expertise centrum 
Dierenmishandeling i.o.

• LED
– Pilot van één jaar
– Beveiligde website
– Uploaden van foto’s etc
– Expert panel voor advies
– Bronnen en toolkits (o.a. vanuit buitenland)
– Wetenschappelijk onderzoek (ism Bureau

Beke)
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LED i.o.

• Dierenartsen
– WSAVA One Health Committee
– Samenwerking met buitenland
o.a. met U.K, Links group

36



LED i.o.

• Dierenartsen
– Interesse om hier aan mee te werken

– n.endenburg@uu.nl

37 38

Cirkel van Geweld 

Dierenmishandeling is geen opzich 
zelfstaand fenomeen

Dierenartsen hebben een 
maatschappelijke 

verantwoordelijkheid
LED i.o. voor ondersteuning en 

wetenschappelijk onderzoek
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Een frisse kijk op ontwormen


FelCan Hondendag


01-10-2016 
Rolf Nijsse


Klinische Infectiologie


Faculteit Diergeneeskunde


e.r.nijsse@uu.nl


Vereenvoudiging van de cyclus


• Leeftijdresistentie?


• Niet iedere infectie is dus patent!


• Eieren eerst “rijpen” in de omgeving


Eieren via feces


Larven via de baarmoeder / melk


Wormen via ontlasting of braaksel


Larven in de baarmoeder


Larven uit melk / prooidieren / rauw vlees


Geëmryoneerde eieren uit de omgeving


Leeftijdresistentie


� bijna geen 


patente infecties 


meer na opname 


eieren


Risico voor de mens


• Aandoeningen:


– OLM


– VLM of CLM


• Verergering astmatische klachten (Loeffler syndroom)


• Neurotoxocarose


• Infectieroute


– Geëmbryoneerde eitjes


– Rauw vlees


Risicofactoren


• Leeftijd: t.o.v. 6 maanden - 1 jaar


– honden tussen de 1 en 7 jaar: 0,4 keer de kans op 


uitscheiden Toxocara eitjes


– Honden ouder dan 7 jaar: 0,5 keer


• Coprofagie (infectie of passage?)


• Percentage loslopen t.o.v. 0-10% loslopen 


heeft 50-80% loslopen 10,5 keer zo veel kans


• Verblijf in een kennel/pension in de afgelopen 


2 maanden: 2,8 keer zo veel kans
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Risicofactoren
• 550+ eigenaren en 900+ honden (1ste monster)


• Vragen over:


– Signalement 


– Demografie


– Leefomstandigheden


• Voeding


• Andere huisdieren


• Uitlaat omstandigheden


• Verblijf in pension/kennel


– Gezondheid


– Medicijngebuik /ontwormingsgeschiedenis


– Houding eigenaar t.o.v. routine ontworming en 
opruimen ontlasting


Nieuwe informatie


• Relatieve bijdrage t.o.v. vossen en katten


• Longitudinale studie honden


Rolf Nijsse (e.r.nijsse@uu.nl)


Departement of Infectious diseases and Immunology


Faculty of veterinary medicine


Utrecht University


Toxocara eggs in the environment: 
quantifying the contribution of different 


definitive hosts.


Rolf Nijsse, Lapo Mughini-Gras, Jaap Wagenaar, Frits Franssen, 
Harm Ploeger 


Toxocara spp. in Nederland
≈ 1.3 huishond/huishouden


≈ 1.7 huiskat/huishouden


≈ 0.14 – 1.2 x 106 zwerfkatten


≈ 0.5 tot 4.0 vossen /km2


≈ 7,500,000 huishoudens


≈ 17,000,000 inwoners


≈ 15-20% seropositief Toxocara


o OLM?


o VLM?


o Loeffler syndroom?


o Neurotoxocarose?


• Focus op dieren ouder dan zes maanden


• Extra gegevens: gebruik kattenbak, opruimen faeces hond


• Urbanisatiegraden


• Verschil in ratio verschillende diersoorten


• Coprofagie meegenomen


Methode


Dieren


• Honden (GD)


• Katten (GD)


• Zwerfkatten 


• Vossen


• Aantal
• Leeftijd
• Faeces productie
• Prevalentie Toxocara


uitscheidende dieren
• Intensiteit: eieren 


per gram


Ouder dan 6 maanden
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Methode


Eigenaar


• Hoe vaak regulier ontwormen 
(historisch)


• Opruimen hondenpoep


• Kattenbak


Resultaten


Honden Katten 
(GD)


Zwerfkatten Vossen
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Geschatte relatieve bijdrage eindgastheren in Nederland. 


Geschatte relatieve bijdrage eindgastheren in stedelijke , 
intermediate en landelijke gebieden in Nederland. 
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Stedelijk Intermediate Landelijk


Ontwormingsfrequentie (aantal keer /jaar)


2x 4x 6x 12x


Baseline 
compliantie


21.0 17.5 onbekend onbekend


Baseline 
bijdrage


39.1 39.1 39.1 39.1


Simulatie compliantie


30% 37.8 35.8 33.7 27.8


50% 36.3 33.0 29.7 19.9


70% 35.0 30.4 25.7 12.0


90% 33.7 27.7 21.9 4.1


Geschatte bijdrage (%) door honden (GD) onder verschillende


nagebootste ontworming regimes compliantie eigenaren.


Geschatte bijdrage (%) door honden (GD) onder


verschillende nagebootste compliantie van 
eigenaren v.w.b.


het opruimen van faeces.


 
Compliantie Bijdrage aan Toxocara ei output 


20%  32.2 (36.4 - 26.7) 
50%  20.1 (31.2 - 3.1) 
70%  12.0 (26.1 - 0.0) 


  90%  4.0 (24.3 - 0.0) 


Conclusie


• Katten dragen in NL in het algemeen het meeste bij aan
de omgevingscontaminatie (Fisher, 2003).


• Wanneer katten (GD) en zwerfkatten als aparte groepen
worden beschouwd � de hond is de grootste vervuiler.


Zie ook een eerdere studie Morgan et al. (2013).


• Echter, wanneer de verschillende gebieden in NL worden 
beschouwd �


• Stedelijk � zwerfkatten


• Intermediate � honden


• Landelijk � vossen


• Fisher, M., 2003. Toxocara cati: an underestimated zoonotic agent. Trends Parasitol. 19 (4), 167-170.
• Morgan, E.R., Azam, D., Pegler, K., 2013. Quantifying sources of environmental contamination with Toxocara spp. eggs. Vet. Parasitol. 193 


(4), 390-397.
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Het blijft een ruwe schatting:


• Wat mist er?:


• accurate gegevens betreffende het aantal dieren met 


name voor wat betreft (ver)wilde(rde) eindgastheren


• accurate gegevens betreffende de voorkeurs 


verblijfplaatsen van zwerfkatten en vossen


• gegevens betreffende het gemiddelde aantal 


reproductieve wormen per gastheer


Bijdrage honden


• Wezenlijke bijdrage


• Maar misschien niet homogeen over de populatie 


verdeeld?


• Kortom: Heeft de ene hond gedurende de tijd 


meer/vaker ‘pech’ dan de andere hond?


http://nextshark.com/homeless-dogs-unconditional-love-best-friend-53__700/


• Honden langere periode vervolgen


• Maandelijks bijbehorende vragenlijst


• Niet meer blind ontwormen


• Indien positief, naar risicogebieden 


voor Dirofilaria immitis of indien 


lacterend, dan wel ontwormen.


• Wat gebeurt er………?


Hoe vaak hebben honden gedurende de deelname Toxocara eitjes uitgescheiden?


Gem. uitscheidende proportie is 4,5%


In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six 
months: a prospective study
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Historische prevalentie data


• 1997: 2.9% (Overgaauw, 1997)


• 2007: 4.6% (Overgaauw et al., 2009)


• 2004–2007: 4.4% (Claerebout et al., 2009)


• 2011: 4% (Becker et al., 2012)


• 2014: 4,6% (lopend onderzoek)
• OVERGAAUW, P.A., 1997b. Prevalence of intestinal nematodes of dogs and cats in The Netherlands. Veterinary 


Quarterly, 19(1), 14-17


• OVERGAAUW, P.A., VAN ZUTPHEN, L., HOEK, D., YAYA, F.O., ROELFSEMA, J., PINELLI, E., VAN KNAPEN, F. and


KORTBEEK, L.M., 2009. Zoonotic parasites in fecal samples and fur from dogs and cats in The Netherlands. 


Veterinary Parasitology, 163(1-2), pp. 115-122.


• CLAEREBOUT, E., CASAERT, S., DALEMANS, A.C., DE WILDE, N., LEVECKE, B., VERCRUYSSE, J. and GEURDEN, T., 


2009. Giardia and other intestinal parasites in different dog populations in Northern Belgium. Veterinary 


Parasitology, 161(1-2), pp. 41-46.


• BECKER, A.C., ROHEN, M., EPE, C. and SCHNIEDER, T., 2012. Prevalence of endoparasites in stray and fostered 


dogs and cats in Northern Germany. Parasitology Research, 111(2), pp. 849-857.


Invloed van “de periode” op zich?


Vragenlijst:


�Per ingezonden monster ingevuld


�Risicofactoren: Is er iets wat vaker voorkomt
bij ei-uitscheidende honden dan bij honden die 
niet uitscheiden? 


In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in 


household dogs older than six months: a prospective study


> Leeftijd


> Coprofagie


> Seizoen


> Dingen van de grond eten


> Bevroren rauw vlees


> Respiratoire klachten


> Neurologische klachten


> Klachten nieren en 


urinewegen


> Wormen in ontlasting 


gezien


> Meer dan 50% loslopen


In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six months: a prospective study


> ……….


> ………..


> Seizoen


> corticosteroiden


> Eigenaar ruimt faeces op


> Veranderen taak hond


> Neurologische klachten


> Eigenaar koopt 


ontworming bij DAP


In press Parasites and Vectors: Recurrent patent infections with Toxocara canis in household dogs older than six months: a prospective study


Dus….?


• Er lijkt een verschil te bestaan tussen:


– de kans dat je een keertje een patente infectie 


doormaakt


– gevoelig zijn voor “terugkerende patente 


infecties”


– Dit biedt mogelijkheden in de praktijk
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Situatie in Nederland


• Aantal honden ≈ 1.500.000


• Aantal uitscheiders = 4-5% = 67.500 honden


• Aannames:
– Aantal wormen per hond? 


• 3 vrouwtjes per uitscheidende hond???


– Eiproductie per adulte vrouwelijke worm
• 100.000 eitjes per adult vrouwtje per dag


• 20.250.000.000 eitjes per dag uitgescheiden


• Inwoneraantal in 2016 = 17.000.000 


• Voor iedere inwoner van Nederland: ongeveer 
1190 eitjes per dag afkomstig van honden.


Vertaling naar praktijk


• Risicofactoren


Aantal 


perioden 


van 


uitscheiden


Aantal honden Monsters


aantal Toxocara


negatief


Toxocara


positief


0 637 (67.9%) 7706 7706 0


1 164 (17.5%) 2761 2597 164


2 66 (7.0%) 1188 1056 132


3 33 (3.5%) 566 467 99


4 18 (1.9%) 347 275 72


5 9 (1.0%) 174 129 45


6 8 (0.9%) 164 116 48


8 2 (0.2%) 38 22 16


9 1 (0.1%) 24 15 9


totaal 938 (100%) 12968 12383 585


- Leeftijd, jonger dan één jaar
- Winter
- Meer dan 50% van uitlaattijd los lopen
- Veranderingen in patroon (kennel, 


gebruiksdoel)
- Eten van grond, ontlasting
- Luchtweg- (oorzaak of gevolg), urineweg


klachten
- Bepaalde medicijnen (corticosteroiden)
- Nooit feces opruimen (omstandigheden


uitlaatgebied)
- Ontwormingsmiddelen bij dierenarts kopen


Vertaling naar praktijk


• Honden leveren een belangrijk aandeel van 
spoelwormeitjes in de omgeving.


• Als mensen niet “blind” willen ontwormen:
• Aangepast advies


• Levensstijl


• Risico perioden


• Situaties aanwijzen � beslisboom


• Diagnostiek � noodzaak


• Relatieve belang van ontlasting opruimen


• Input voor bestrijdingsprogramma
• www.esccap.eu 


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3279796/Doggie-DNA-study-says-Fido-appeared-Central-Asia.html


We tasten nog steeds voor een deel in het duister vwb de 


epidemiologie van patente infecties, maar beetje bij beetje………..


A dog is a dog ….or not?


Dank aan:


Alle onderzoekstudenten


Het VMDC en andere medewerkers KLIF


Stephanie Rodenberg


Nicole Buijtendijk


Bayer AH.







