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Programma

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

10.05-10:50  Dr. Hille Fieten (Dierenarts, specialist Interne Geneeskunde, 
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren,  Faculteit 
Diergeneeskunde): Expertise centrum erfelijke aandoeningen. 

10.50-11:35  Kenny Bossens (Dierenarts, res ECVN-specialist i.o. 
neurologie): Canine epilepsie. 

11.35-12:00       Koffiepauze 

12.00-13.00  Dr. Helen Zulch (veterinarian, European specialist in Veterinary 
Behavioural Medicine, University Lincoln):Life skills for puppies 
and puppy experience classes. 

13:00-13:45 Lunch 

13.45-14:30  Dr. Nicole Willems (Dierenarts, specialist i.o. Interne Geneeskunde, 
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit 
Diergeneeskunde): - De eerste gevallen van Brucella canis in 
Nederland 

14:30-15:15 Dr. Herman Egberink (Dierenarts, specialist veterinaire 
Microbiologie, Departement I&I, Faculteit Diergeneeskunde): 
De (on)mogelijkheden van toepassing van titerbepaling bij 
vaccinatiebeleid. 

15.30  Afsluiting van de dag 



ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 

Dr. Hille Fieten 

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) is in 2014 opgericht 

door Prof. Dr. Jan Rothuizen.  

Het ECGG is een informatie- en onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met 

voorlichting over en onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen 

bij gezelschapsdieren. Het belangrijkste doelen van het ECGG is het bevorderen 

van de gezondheid en het welzijn van (ras)-honden en –katten. Dit doen we 

door het in kaart brengen van de omvang van de problemen in raspopulaties, 

het ontwikkelen van DNA-testen en op dit moment zijn wij bezig met het 

ontwikkelen van een geavanceerd fokkerijbegeleidingsprogramma.  

Om de omvang van de problemen in honden- en katten populaties in kaart te 

kunnen brengen is binnen het ECGG en met input van de specialisten van het 

departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de Faculteit 

Diergeneeskune het programma PETscan ontwikkeld. PETscan is een systeem 

wat via het praktijkmanagement systeem van de dierenartsenpraktijk ter 

beschikking wordt gesteld aan de dierenarts. De dierenarts kan middels PETscan 

op een gestandaardiseerde wijze diagnoses registreren van de patiënten.  

Tegelijkertijd krijgt de dierenarts informatie over de verschillende ziektes en hoe 

de diagnose gesteld dient te worden. De geregistreerde diagnoses worden 

anoniem verzameld in de centrale database van het ECGG. Met deze gegevens 

kan worden bepaald hoe vaak bepaalde ziektes voorkomen en kunnen 

verschillen in frequentie tussen rasdieren en kruisingen inzichtelijk gemaakt 

worden. Tevens kunnen verschillen bekeken worden tussen rasdieren met een 

stamboom en dieren met de uiterlijke kenmerken van een ras, maar die zonder 

stamboom zijn gefokt (look-a-likes). Deze informatie kan gebruikt worden om 

problemen binnen een ras te identificeren en ook als uitgangspunt voor het 

opstellen van een fokstrategie om bepaalde aandoeningen weg te selecteren. In 

PETscan kunnen ook infectieziekten worden geregistreerd en kan op die manier 

een rol gaan vervullen als monitoringssysteem voor uitbraken van 

infectieziekten.  

Het in kaart brengen van de problematiek is de eerste stap, maar om vervolgens 

een oplossing te bieden is een geïntegreerde aanpak nodig. Het ontwikkelen van 

DNA-testen voor erfelijke ziekten is een van de hoofdtaken van het ECGG. Dr. 

Frank van Steenbeek en Dr. Peter Leegwater leiden verschillende onderzoeken 

om ziektegenen te identificeren en uiteindelijk DNA-testen te ontwikkelen die 

gebruikt kunnen worden om erfelijke ziektes effectief uit de populatie te kunnen 

bannen. Dit zijn vaak langdurige en kostbare trajecten, waarbij input en 

ondersteuning vanuit de rasverenigingen van zeer groot belang is.  

Op dit moment ontwikkelen we een tool voor fokkerijbegeleiding. Deze tool zal 

gevoed gaan worden door 4 databronnen, te weten: afstammingsgegevens, 

uitslagen van klinische screeningstesten, uitslagen van DNA-testen en 

genetische marker data. Genetische marker data vormt een vrij nieuwe, maar 



zeer bruikbare en waardevolle bron van data voor verbetering van een populatie. 

Op basis van de probleemprioritering afkomstig van data uit PETscan kan een 

populatie-specifiek fokkerijbegeleidingsprogramma gemaakt worden. Het 

programma zal erop gericht zijn om de belangrijkste ziektes op een 

verantwoorde manier uit de populatie te fokken, met behoud van genetische 

variatie in de populatie. Hierbij worden alle mogelijke reu-teef combinaties 

doorgerekend en voorgesteld aan de fokker.  

Na het instellen van het fokbeleid, kan het resultaat hiervan opnieuw 

geëvalueerd worden in de populatie middels het programma PETscan. 

Figuur 1: Integrale aanpak voor verbetering van gezondheid in (ras)-honden 

populaties 

1) Incidentie-bepaling van ziekteproblemen binnen de hondenpopulaties

middels registratie van diagnoses via dierenartsenpraktijken “PETscan”

2) Probleem prioritering op basis van incidentiemetingen, ernst en impact

van de aandoening in samenwerking met de kynologie en specialisten van

de UKG

3) Het ontwikkelen van screeningsprogramma’s voor potentiële fokdieren.

Daarnaast ook conservatie van waardevolle fokdieren middels opslag in

spermabank

4) Het uitvoeren van genetische studies voor het identificeren van

ziektegenen of voor het vinden van markers geassocieerd aan de ziekte



5) Ontwikkeling van nieuwe DNA-testen voor geïdentificeerde ziektegenen bij

stap 4)

6) Het uitvoeren van fokwaardeschattingen op basis van de uitslagen van

klinische screeningprogramma’s en afstammingsgegevens

7) Bepalen van genetische heterogeniteit middels SNP-panels via myDOG

DNA®

8) Ontwikkelen van een geïntegreerde database met daarin 4

hoofdonderdelen:

o Database met afstammingsstructuur en beschikbaarheid fokdieren
o Database met klinische fenotypes
o Database met uitslagen van DNA testen (inclusief uitslagen van

ouderschapstesten)
o Database met genotyperingsdata (SNP-markers)

9) Geïntegreerde applicatie voor fokkerijbegeleiding



AANVALLEN	  BIJ	  DE	  HOND

Kenny	  Bossens

Resident	  ECVN

Diergeneeskundig	  verwijscentrum	  Dordrecht

Specialistisch	  verwijscentrum	  Haaglanden	  

Dierenziekenhuis	  Zeeuws-‐Vlaanderen

(kenny.bossens@anicura.nl)

Inleiding

Inleiding

Wat	  zijn	  “aanvallen”?

• episodisch	  /	  paroxysmaal
• tussendoor	  al	  dan	  niet	  normaal
• goedaardig	  tot	  potentieel	  levensbedreigend
• onvoorspelbaar	  /	  aangekondigd	  /	  uitlokbaar
• terugkerend	  fenomeen

Inleiding

Etiologie	  aanvallen:	  heel	  variabel!
• Cardiovasculaire	  en	  respiratoire	  oorzaken	  (syncope,	  zwakte)
vb.	   primaire	  hartaandoeningen

hypotensie
hypoxie

• Metabole	  oorzaken	  vb.	  anemie
• Gedragsproblemen	  vb.	  OCD
• Neurologische	  aanvallen

Inleiding

Neurologische	  aanvalsgewijze	  aandoeningen:
• Epilepsie
• Episodische	  zwakte	  (neuromusculair,	  metabool)
• Bewegingsstoornissen	  (paroxysmale	  dyskinesie)
• Slaapstoornissen
• Vestibulaire	  klachten	  (episodisch)
• Tremoren
• Pijnaanvallen

Inleiding

Aanval	  proberen	  classificeren

• grondige	  anamnese!!!!!!!

• beschrijving	  aanval	  tot	  in	  detail	  /	  	  uitlokken	  indien	  mogelijk

• video

Aanvallen bij de hond

Kenny Bossens



Inleiding

• Eerste	  deel	  presentatie	  à Epilepsie

• Tweede	  deel	  presentatie	  à Epilepsie	  mimics

Epilepsie

• Classificatie

• Diagnose

• Behandeling

• Uitgangspunten	  /	  Prognose

Classificatie

• Primaire	  epilepsie	  à Idiopathische	  epilepsie
-‐ bekende	  genetische	  basis
-‐ vermoeden	  genetische	  basis
-‐ onbekende	  oorzaak,	  geen	  indicatie	  voor
structurele	  epilepsie

• Secundaire/symptomatische	  epilepsie	  à Structurele	  epilepsie
-‐ hersenpathologie

• Reactieve	  aanvallen	  (tgv	  systemische	  metabole	  aandoeningen	  zoals
hypoglycemie,	  PSS,	  intoxicatie,…)	  
• Cryptogene	  epilepsie	  à Epilepsie	  van	  onbekende	  oorzaak

Diagnose

• Criteria	  voor	  de	  diagnose	  van	  idiopatische epilepsie	  à 3	  rangen	  
‘confidence levels’

• Rang	  1:	  anamnese	  van	  2	  of	  meer	  epilepsieaanvallen	  minstens	  24u	  verwijderd	  van	  elkaar,	  
leeftijd	  hond	  tussen	  6m	  en	  6j,	  normaal	  klinisch	  en	  neurologisch	  onderzoek	  tijdens	  
interictale periodes,	  geen	  afwijkingen	  op	  basis bloed	  en	  urineonderzoek

• Rang	  2:	  rang	  1	  +	  normale	  pre-‐ en	  postprandiale	  galzuren,	  normale	  MRI	  en	  CSV	  onderzoek

• Rang	  3:	  rang	  2	  +	  Typische	  afwijkingen	  op	  EEG

Diagnose

• Wanneer	  MRI	  	  en	  CSV	  onderzoek	  adviseren?

-‐ na	  exclusie	  van	  oorzaken	  voor	  reactieve	  aanvallen
-‐ honden	  jonger	  dan	  6	  maanden	  en	  ouder	  dan	  6	  jaar
-‐ abnormaliteiten	  tijdens	  interictale periode	  die	  passen	  bij	  een
hersenprobleem

-‐ status	  epilepticus	  of	  clusters	  als	  eerste	  aanvallen
-‐ vermoeden	  IE,	  maar	  resistent	  aan	  1	  anti-‐epilepticum

Behandeling

• Doel
• Evenwicht	  tussen	  aanvallen	  elimineren	  en	  goede	  levenskwaliteit	  hond	  (en
bijgevolg	  ook	  de	  van	  de	  eigenaar)
• Aanvalsvrijheid	  is	  meestal	  niet	  haalbaar	  bij	  honden
• Vermindering	  in	  frequentie,	  duur	  en	  ernst	  van	  de	  aanvallen	  met	  zo	  min
mogelijk bijwerkingen



Behandeling

• Klinische	  benadering
• Wanneer	  starten?
• Welke	  medicatie	  en	  dosering?
• Monitoring?	  Wanneer	  en	  hoe	  aanpassen?
• Wanneer	  add-‐on therapie	  starten	  of	  overschakelen	  naar	  andere	  medicatie?
• Eigenaar	  compliance!!

Behandeling

• Algemene	  startcriteria
• Interictale periode	  van	  minder	  dan	  6	  maanden	  (ofwel	  2	  of	  meer	  epilepsie	  aanvallen	  in	  
een	  periode van	  6 maanden)

• Status	  epilepticus	  of	  clusteraanvallen
• Erge	  postictale verschijnselen	  (agressie,	  blindheid)	  of	  langdurige	  postictale fase	  (>	  24u)
• De	  frequentie,	  duur	  en/of	  ernst	  van	  de	  epilepsieaanvallen	  neemt	  toe	  over	  de	  laatste	  3	  
interictale periodes	  

Behandeling

• Lange	  termijn	  management	  is	  succesvoller	  wanneer	  correcte	  
behandeling	  in	  een	  vroeg	  stadium	  van	  de	  ziekte	  wordt	  toegediend	  
(zeker	  bij	  honden	  met	  hoge	  frequentie	  aanvallen	  of	  hondenrassen	  
gekend	  met	  erge	  vormen	  van	  epilepsie	  zoals	  Australische	  herder,	  
Border	  Collie,	  Italian Spinoni,	  Duitse	  Herder,	  Amstaff)
• Clusteraanvallen	  en	  mannelijk	  geslacht	  zijn	  2	  risico	  factoren	  voor	  
slechte	  respons	  op	  behandeling

Behandeling

• Keuze	  van	  medicatie	  à CASE	  BY	  CASE	  basis
• Verschillende	  factoren	  belangrijk

Patiënt
Medicatie	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ type	  aanvallen
-‐ veiligheid	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ frequentie	  en	  etiologie	  
-‐ neveneffecten	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  -‐ andere	  aandoeningen
-‐ drug	  interactie
-‐ frequentie	  van	  toedienen
-‐ …	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Eigenaar

-‐ levensstijl
-‐ financieel

Behandeling

• Fenobarbital
• Werkzaamheid

-‐ effectief	  in	  60-‐93%	  van	  honden	  met	  idiopathische	  epilepsie	  met	  plasma
conc tussen	  25-‐35	  mg/l

-‐ betere	  werkzaamheid	  dan	  kaliumbromide	  (52%)	  en	  minder	  
neveneffecten

• Farmacokinetiek
-‐ hoofdzakelijk	  lever	  metabolisatie	  à stijging	  leverenzymes
-‐ autoinductie,of versnelde	  clearance	  van	  zichzelf	  à monitoring!!
-‐ PO,	  IM,	  IV

• Drug	  interacties
-‐ door	  inductie	  leverenzymes versnelde	  metabolisatie	  andere	  medicijnen
(oa.	  Levetiracetam,	  benzodiazepines,	  corticos,	  cyclosporine,	  metronidazole,…)	  

Behandeling

• Fenobarbital
• Drug	  interacties
-‐ diazepam dubbele	  dosis	  IV	  of	  IR	  bij	  honden	  die	  op	  FB	  staan
-‐ medicijnen	  die	  leverenzymes inhiberen	  (oa.	  Cimetidine,	  omeprazol,	  
chloramphenicol,	  trimethoprim,	  fluoroquinolones,	  ketokonazol,	  fluconazol,
fluoxetine,…)	  inhiberen	  dus	  ook	  FB	  metabolisatie	  waardoor	  concentratie
gaat stijgen (en eventueel tot toxiciteit leiden)

• Nevenwerkingen
-‐ sedatie -‐ polyurie -‐ pancreatitis -‐ hypoAlb
-‐ ataxie -‐ hepatotoxiciteit -‐ dyskinesie -‐ nervositeit
-‐ polyfagie -‐ hematologische veranderingen (beenmergsuppressie)
-‐ polydipsie -‐ necrolytische dermatitis



Behandeling

• Fenobarbital
• Laboveranderingen
-‐ stijging	  leverenzymen
-‐ stijging	  cholesterol	  en	  triglyceriden
-‐ veranderingen	  in	  endocriene	  testen	  (oa.	  schildklier)

• Dosis	  en	  monitoring
-‐ startdosis	  2,5-‐3mg/kg	  BID
-‐ monitoring	  14	  dagen	  tot	  1	  maand	  na	  start	  of	  aanpassing	  dosis,	  tijdstip	  niet
belangrijk	  bij	  honden	  die	  minder	  dan	  5mg/kg	  BID	  krijgen

-‐ ideaal	  25-‐30	  mg/l,	  toxisch	  >35mg/l

Behandeling

• Fenobarbital
-‐ dosisaanpassing

nieuwe	  dagelijkse	  dosis
=	  (gewenste	  dosis	  FB	  concentratie/gemeten	  concentratie)	  X	  
dagelijkse	  dosis	  FB	  in	  mg

à niet	  nodig	  als	  patiënt	  goede	  aanvalscontrole	  heeft,	  zelfs	  bij
lage	  concentratie

-‐ hematologie,	  biochemie	  (incl cholesterol	  en	  triglyceriden)	  en	  
galzuren	  voor	  opstart	  en	  na	  3	  maanden	  en	  daarna	  om	  de	  6-‐12	  
maanden

Behandeling

• Imepitoine
• Werkzaamheid
-‐ idiopathische	  epilepsie	  met	  enkelvoudige	  aanvallen	  (GEEN	  clusters!)
-‐ vergelijkbaar	  met	  fenobarbital
-‐ onvoldoende	  bewijs	  als	  add-‐on therapie
-‐ bij	  onvoldoende	  controle	  à FB	  opstarten	  en	  geleidelijk	  imepitoine
afbouwen

• Farmacokinetiek
-‐ onmiddellijke	  steady	  state	  concentratie
-‐ metabolisatie	  in	  lever,	  excretie	  via	  faeces
-‐ mag	  gegeven	  worden	  aan	  lever-‐ of	  nierpatiënten

Behandeling

• Imepitoine
• Drug	  interacties
-‐ niet	  gekend
• Neveneffecten
-‐ tijdelijk	  en	  mild -‐ polydipsie -‐ protrusie	  3e ooglid
-‐ polyfagie -‐ slaperig -‐ gevoelig	  aan	  geluid
-‐ hyperactief -‐ hypersalivatie
-‐ polyurie -‐ braken
-‐ ataxie -‐ diarree

Behandeling

• Imepitoine
• Dosis	  en	  monitoring
-‐ startdosis 10-‐20	  mg/kg	  BID
-‐ indien	  onvoldoende	  effect	  na	  1	  week:	  30mg/kg	  BID
-‐ Geen opvolging van serumconcentratie nodig
-‐ volledig	  bloedonderzoek	  bij	  aanvang	  therapie	  en	  vervolgens	  om	  de	  12m

Behandeling

• Bromide
• Werkzaamheid
-‐ minder	  effectief	  dan	  FB	  als	  monotherapie
-‐ synergistisch	  als	  add-‐on bij	  FB	  (25%	  beter	  gecontroleerd)

• Farmacokinetiek
-‐ lange	  halfwaardetijd	  à duurt	  lang	  vooraleer	  steady	  state	  bereikt	  is	  (3	  
maanden)

-‐ niet	  door	  lever	  gemetaboliseerd
-‐ excretie via urine,	  competitie met	  Cl-‐ voor	  reabsorptie	  à dieet	  kan	  Br	  
concentratie	  beïnvloeden!

• Laboveranderingen
-‐ Pseudohyperchloremie



Behandeling	  

• Bromide
• Drug	  interacties
-‐ diuretica (furosemide)	  kunnen	  Br	  eliminatie	  blokkeren	  à Br	  conc stijgt

• Neveneffecten
-‐ sedatie -‐ Polyurie -‐ Chronische	  hoest
-‐ ataxie -‐ polydipsie -‐ pancreatitis
-‐ zwakte	  achterpoten -‐ GI	  irritatie	  à samen	  met	  voeding	  geven!

• Dosis	  en	  Monitoring
-‐ startdosis 20mg/kg	  BID
-‐ therapeutische marge monotherapie	  2000-‐3000	  mg/l,	  als	  add-‐on bij	  FB	  
1000-‐2000	  mg/l

-‐ Na 3 maanden serumconcentratie	  bepalen,	  hierna	  om	  de	  6-‐12	  maanden,	  samen
met uitgebreid bloedonderzoek

Behandeling

• Bromide
• Dosisaanpassing
-‐ monotherapie

(2500mg/l	  – gemeten	  Br	  concentratie)	  x	  0,02=	  mg/kg/dag	  
toevoegen	  aan	  bestaande	  dosis

-‐ Add-‐on therapie	  met	  FB
(2000	  mg/l	  – gemeten	  Br	  concentratie)	  x	  0,02	  =	  mg/kg/dag
toevoegen	  aan	  bestaande	  dosis

Behandeling

• Levetiracetam

-‐ add-‐on therapie
-‐ pulse therapy bij	  clusters	  (1x	  60mg/kg,	  vervolgens	  om	  de	  8u	  
20mg/kg	  tot	  patiënt	  48u	  aanvalsvrij	  is)

-‐ minimale levermetabolisatie, ideaal voor	  leverpatiënten
-‐ excretie	  via	  nieren	  (dus	  dosis	  reduceren	  bij	  nierpatiënten	  wegens
verminderde	  uitscheiding)

-‐ dosis	  20mg/kg	  TID-‐QID	  PO	  of	  IV
-‐ Tolerantie	  bij	  chronisch	  gebruik	  °honeymoon	  effect°
-‐ milde	  neveneffecten	  zoals	  milde	  sedatie,	  ataxie	  en	  verminderde	  
eetlust

-‐ Hogere	  dosissen	  geven	  bij	  add-‐on FB	  wegens	  versnelde	  
metabolisatie	  tgv	  stijging	  leverenzymen

Behandeling

• Behandeling	  stopzetten
• Aanvalsvrij	  (15-‐30%)	  van	  minstens	  1-‐2	  jaar
-‐ vergrootte	  kans	  bij	  :	  vrouwelijk	  geslacht,	  gesteriliseerd/gecastreerd,	  leeftijd,	  
geen	  clusters

-‐ RISICO:	  withdrawal	  seizures
-‐ dosis	  per	  maand	  met	  	  20%	  verlagen
• Te	  ernstige	  neveneffecten
-‐ onmiddellijk	  stopzetten	  behandeling
-‐ eventueel	  met	  een	  ander	  medicijn	  ladingsdosis	  toepassen

Refractaire	  epilepsie

patiënten	  die	  nog	  teveel aanvallen	  doen	  ondanks	  optimale
behandeling	  met	  de	  standaard	  anti-‐epileptica

of
die	  onaanvaardbare	  neveneffecten	  ondervinden	  zodat	  de	  standaard	  

anti-‐epileptica	  niet	  of	  aan	  suboptimale	  dosis	  worden	  gegeven

Refractaire	  epilepsie

Fouten	  in	  diagnostiek/behandeling?
• Verkeerde	  diagnose:

-‐ geen	  epilepsie?
-‐ geen	  primaire	  epilepsie?	  àMRI,	  CSF

• Verkeerde	  behandeling
-‐ ineffectieve	  medicatie	  vb.	  fenytoïne
-‐ te	  laag	  gedoseerd	  à SCM!
-‐ verkeerde/onvoldoende	  toediening	  door	  	  	   eigenaar



Uitgangspunten	  voor	  de	  patiënt

• Categorie:	  aanvalscontrole
• Aanvalsvrijheid
• Aanvallen	  blijven	  aanwezig	  met	  gedeeltelijke	  therapeutisch	  succes	  
(verminderde	  frequentie,	  ernst,	  maar	  ook	  verminderde	  clusters	  of	  status	  
epilepticus)
• Aanvallen	  blijven	  aanwezig	  zonder	  therapeutisch	  succes

• Categorie:	  tolerantie
• Geen	  neveneffecten
• Wel	  neveneffecten
• Te	  erge	  neveneffecten	  waardoor	  behandeling	  moet	  worden	  stopgezet

Uitgangspunten	  voor	  de	  patiënt

Gevolgen	  van	  epilepsie

• Herhaaldelijke	  aanvallen	  veroorzaken:
-‐ verlies	  van	  neuronen
-‐ inflammatie
-‐ bloed-‐hersen	  barrière	  stoornissen
-‐ veranderingen	  in	  neurotransmitters	  
à eventueel	  ontstaan	  van	  gedragsveranderingen

• Verhoogde	  mortaliteit	  niet	  bewezen,	  maar	  risicofactoren	  zijn
-‐ euthanasie	  tgv oncontroleerbare	  aanvallen
-‐ valpartijen,	  verwondingen,	  stikken	  tgv	  aanval
-‐ Sudden unexpected death in	  epilepsy (SUDEP)	  is	  erg	  zeldzaam

Gevolgen	  van	  epilepsie
• Epilepsie-‐geassocieerde	  gedragsveranderingen
-‐ angststoornissen
-‐ agressie	  (defensief)
-‐ abnormale	  reacties
-‐ apathie
-‐ dement	  gedrag

Andere	  types	  van	  aanvallen

• Syncope
• Narcolepsie/ Kataplexie
• Paroxysmale dyskinesie
• Neuromusculaire aandoeningen
• Gedragsproblemen
• Slaapstoornissen
• Myoclonus
• Tremoren
• Pijn

Ziekte	  van	  Lafora
• Familiale myoclonische

epilepsie
• Miniatuur ruwharige teckels,

Beagle en Basset
• Repetitive spiercontracties als 

reactie op visuele , auditieve 
of tactiele stimulatie

• 6-13 jr oud
• Mutatie van EPM2B gen 

(genetische test beschikbaar
voor teckels)

• Progressief : blind, ataxie,
dementie

• KBr



Syncope
• Abrupt and tijdelijk 

verlies van bewustzijn
• Verlies van spiertonus 
• Oorzaak: plotse 

vermindering van 
hersendoorbloeding

• Vereist cardio work-up 
(holter monitoring) 

• Soms: stijve poten, 
opistotonus, plassen 
en vocalisatie!

Myoclonus
• Herhaaldelijke continue 

ritmische contractie van 
grote spiergroepen

• Persisteert tijden slaap 
• Focaal of generalizeerd
• Vaak bij distemper

Myotonia congenita
• Verlengde contractie 

of vertraagde relxatie 
van de spieren

• Uitgelokt door
beweging of 
stimulatie

• Congenitaal in 
bepaalde rassen 
(Chow Chow, Mini 
Schnauzer)

• Behandeling: 
procainamide/
phenytoin of
mexilitine

Paroxysmale	  dyskinesie	  /	  Bewegingsstoornis

• Nieuw begrip in veterinaire 
neurologie

• Geen bewustzijnsverlies
• Focaal vs gegeneralizeerd
• Beperking van vrijwillige 

beweging 
• Gefragmenteerde of 

onvolledige bewegingen 
• Abnormale houding : 

optrekken van poten, kyphose 
rug

• Verhoogde 
spiertonus/krampen

• Collaps
• Bepaalde typische rassen

?? (1) Scotty	  cramp
• Meestal < 3 jaar oud
• Stress, excitatie of inspanning
• Meestal voorpoten eerst

aangetast 
• Gekromde rug,stijve achterpoten
• Duurt ongeveer 10 min 
• Autosomaal recessief
• Serotonine deficientie?
• Behandeling: diazepam, 

fluoxetin (SSRI)



(2) Episodische	  hypertoniciteit	  bij	  CKCS
• Episodic falling syndroom
• UK, USA, Australia
• Autosomaal recessief
• 13% van het ras zijn drager
• BCAN gen deletie : Brevican 

proteine
• Genetische test beschikbaar
• Aanvang: 3-48 maanden
• Geen bewustzijnsverlies
• Behandeling: clonazepam,

acetazolamide

(3) Paroxysmale	  dyskinesie	  bij	  Chinook
• <3 jaar oud
• Chinook ‘seizures’
• Geen trigger bekend
• Kunnen niet rechtstaan of stappen
• kop tremor
• Aanhoudende flexie van poot
• 1-60 min
• Autosomaal recessief
• Geen behandeling bekend

(4)	  Canine	  epileptoid	  cramping	  syndrome	  bij	  Border	  terriers

• Ziekte van Spike
• < 3 jaar oud
• 1-150 min
• Geen triggers bekend
• Moeite met stappen / milde 

tremor / dystonie 
• Gegeneralizeerd
• Geassocieerd met GI klachten 

(borborygmi!) / 
voedselintolerantie

• Kan reageren op hypoallergene /
glutenvrije voeding

(5) Startle	  disease	  bij	  Ierse	  Wolfshond
• Hyperekplexie
• Uitgelokt door geluid of aanraking
• Spierstijfheid en apnee
• Gegeneralizeerde tremor
• Defectief glycine transmissie 

(inhiberende functie)
• 1w-3m oud
• Genetische test beschikbaar

(7) Dancing	  Dobermann

• Intermitterende flexie van een of
beide achterpoten

• Spieratrofie en zwakte is 
mogelijk

• Gastrocnemius spier of 
ischiadicus zenuw aandoening

• Geen behandeling bekend

Narcolepsie	  /	  Kataplexie



Narcolepsie	  /	  Kataplexie

• Familiaal, erfelijk of verworven
• Dobermann, Labrador, Miniatuur Poedel, Beagle, Teckel
• Autosomaal recessief
• Collaps met REM (rapid eye movement) slaap
• Geinduceerd door excitatie (vaak voeding)
• < 6 maanden leeftijd
• Neurotransmitter abnormaliteit (hypocretine)
• Behandeling: imipramine & methylphenidaat

Idiopathic head tremor	  /	  head bobbing
• Houdingsafhankelijke repititieve 

myoclonus van de nekspieren
• Doberman, Boxer, Bulldog,...
• Jonge honden (gemiddeld 2jr in 

Engelse bulldogs)
• Ja zeggers en nee zeggers 
• Intermitterend
• Gemiddelde duur 3min
• Geen bewustzijnsverlies
• Stopt bij afleiding, ondersteuning
• Geen behandeling
• Kan spontaan verdwijnen (49%

Engelse Bulldogs)

REM	  slaap	  stoornis
• Een beetje beweging is normaal 

tijdens REM slaap 
• De hersenstam inhibeert 

normaal gezien de LNM het
ruggenmerg Brainstem 

• Geweldige bewegingen 
ledematen, blaffen, kauwen,
bijten,… 

• Kunnen wakker gemaakt
worden

• 30% van deze honden: golden 
retrievers

• 64% < 1 jr

Obsessief	  compulsief	  gedrag
• Stereotypieën= herhaaldelijke 

gedragspatronen zonder doel of
functie

• Locomotie / Oraal / Agressie /
Vocalizatie / Hallucinatie

• Oorzaken:1) stress – conflict
gedrag

2) genotype (doberman,
bull terrier)

3) medische problemen
4) conditionering

• Q QUESTIONS?



Helen Zulch BVSc(Hons) DipECAWBM(BM)  
CCAB FHEA MRCVS 
Head of Professional Development in       
Canine Behaviour 
Dogs Trust 

Peter Baumber 

 Why educate puppies? 

 Puppy research

▪ E.g. Scott & Fuller

 Shelter research & 
risk factor studies 

▪ E.g. Jagoe 1994, 
Appleby et al 2002

 What constitutes puppy education? 

 Does it work? 

 What is taught & how? 

▪ Data?

 Believing is not knowing!

 Our approach – Life Skills for Puppies 

 Why? 

 The Life skills 

 What they are 

 How we teach them

 Hints and tips for practice

The problems we see  
vs 

What most classes teach 

 Lots of “problems” seen in the clinic relate to 

 Impulsive behaviour (lack of self control) 

 Lack of tolerance of frustration

 As well as fears and anxieties

▫ Or a general lack of manners /   skills 
appropriate to society 

6 

Life Skills for Puppies: the why, what and how

Hellen Zulch



The problems we see  
vs 

What most classes teach 

What may help & why? 

Does it? 

 Not every dog goes to puppy training 

 Not always protective 

 Sometimes it may cause problems 

 It isn’t the end of a dog’s education 
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 Puppies spend less than 1% of their week for 6 
weeks at puppy training 

▪ Owners can assume this is adequate

 And 
 Often great focus on obedience type exercises

  Also 
 Each dog is an individual

▪ Classes set curricula
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 The concept of 

Life skills 

10 

 Reconsidered what we encourage owners to 
do and 

 How this is best achieved

 Aim: To raise dogs that 

 Are resilient

 Have appropriate welfare

 Are good canine citizens

 Are part of a fulfilling and happy   dog/human 
relationship 

11 

 Emphasis is on the dog learning to be  
well behaved 

 Rather than simply obedient

 Developing skills is part of everyday life,
not something you do “at training” 

 Educate rather than train 

 In life, for life … 

12 



 Manage what the puppy cannot 

 But give him room to grow

 Treat every puppy as the  
individual he is 

13 

 Learn to read what the puppy is saying 

 Respect their feelings

 Work with them to change these should they be 
inappropriate 

14 

 Respect what “being a dog” means 

 Guide this into harmony with human society

15 

 Allow them to make mistakes/experience 
unpleasantness 
 You cannot develop resilience if you never have to

▪ But provide safety 

 Make sure problems are within 
their capacity to solve 

 Need a level of predictability
▪ With variety 

16 

 Dogs do what works for them 

 So they need to be shown that what works for us
works for them 

 Manage to prevent them 
practising what we don’t 
want 

17 

 Put more responsibility on pup 

 Discover what works

 Make decisions

18 

../../../../Videos/Moya/Fetch from behind fence.wmv


 Help owners to 
 Allow pup to choose

 Consistently guide choices

 Manage to avoid errors

 Consider welfare

 Real world applications 

19 

1. I have confidence 

2. I like surprises

3. I like to be touched

4. I can’t do everything & I can’t have everything

5. I can be calm

20 

6. I know (and can obey) the rules

7. I can listen

8. I have good manners

9. I need help to make the right choices

10. I have the right to be a dog

21 

 What we cover 
 Normal dog behaviour

 Body language 

 Learning theory 
(Duxbury 2003, Gazzano 2008)

Practice leaflets? 

 Specific exercises to shape 
behaviour 

WK 1 

 Arousal 

 Yerkes-Dodson Law

 We minimise and manage arousal

Can you achieve this in your set-up? 

What we do 

 Exposure to objects 

 Exposure to auditory startle 

 Owner list 



Why? 

 Non-associative & associative learning 
 Habituation

 Classical counterconditioning

 Owners 
 Understand body language

 Have appropriate expectations

 Does puppy approach vs object approach 
show benefit? 

 Arousal

 Learning

 Control

Can you achieve this? 

What we do 
 Build up slowly 

 Where and how

 Who

 Floor & tables

Why? 

 Sterry et al 2005 

 Range of handlers, Range of handling

 Tables ? 

 Seksel et al 1999 

 Large breeds? 

 Focus on correct use of food 

 Why? 

 Order of events for associative learning

▪ The difference between distraction for handling and

▪ Learning to tolerate / enjoy handling

 Be an example for owners 
 Tips for owners 

 Making the choice to obey the rules 

 Having good manners 

 Being able to inhibit behaviour 

 Being able to tolerate frustration 

 Being able to switch off and relax 



 Shelter literature 
 Relinquishment 

 Rules 
 Eskeland 2007
▪ Type of training alone not predictive of problem 

incidence 

▪ Rule structure alone (increased rules)

▪ Complex interactions between rules and type of training

 Rules cont. 

 Predictability

▪ Expectations 

 Choices 

 The value of having control

▪ Positively reinforcing (Watson & Craig 1972)

▪ Increases welfare (human literature)

Sian Ryan 

Why? 

 Risks with impulsive & frustration related 
behaviour  

 Difference between cued control and 
autonomous control  

 Self control can be built through practise 

What we do 

 Inhibition pays off 
 First taught what & then  allowed to make 

decision 

 “leaving what you want is good”

 Loose leash walking

 Tug games

 Alert owners to the existence of frustration 

 Handling situations appropriately 

 Don’t reprimand

 Distract, cue alternative behaviour

 The use of toys, exercises? 

What we do & Why? 

 “Settle” – bed & environmental 
 Predictability of attention withdrawal

 “Enough” 
 Redirection cue rather

than “no” 

 Negative punishment 
can be frustrating 

Hannah Wright 



 Calm behaviour pays off 

 Schedule downtime in day 

 Availability of self 
entertainment 

What we do 

 House rules 
 Consistency 
 Teach examples 

 E.g. Tug games 

 Make it easy for owners

 E.g. harness vs collar

 “say please” 
 Teach response

 Give dog chance to 
offer it 

 Set up situations

Create the expectation 
in practice 

What we do What we do 
 Respect dog’s communication 

You can explain this  

What we do 

 Specific exercises 

 Sit, down, recall

 Give, leave 

 Incorporate principles into  
everything they teach 

 Understand it, practice it, explain it 
 Practice posters & leaflets?  

 Dogs don’t come pre-programmed … 



 Educate owners on species typical behaviour 

 Social interactions

▪ Including communication 

 Investigation

 Respectful communication 

 Body language 

Every vet’s responsibility 

 We can influence behaviour 
 Not sure of the limits

 The Life Skills approach has science as a base 
 We will build on this

 Aim for data in assessment of LSFP approach

 There should be an evidence base at the 
heart of everything we do 



De eerste gevallen van 

Brucella canis  

in Nederland 

Dr. Nicole Willems, dierenarts 

Specialist in opleiding chirurgie 

FelCan hondendag  

zaterdag 21 oktober 2017 

In de media 

https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Nieuwe-ziekte-bij-honden-levert-ook-gevaar-op-voor-mensen/8885 
http://www.wur.nl/nl/nieuws/Brucella-canis-bij-honden-in-Nederland.htm 

http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2017/03/14/brucella-canis-bij-honden-nederland/ 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/05/zielige-honden-uit-het-buitenland-redden-8691724-a1557230 

• Brucellose = infectie veroorzaakt door bacteriën uit 

het geslacht Brucella van dier op mens

  zoönose 

• Intracellulair, waardoor lastiger te bestrijden

• Wereldwijd jaarlijkse incidentie 500.000 nieuwe 

gevallen1,2

NL: ± 4 meldingen per jaar3

Vanwaar deze aandacht? 

1Franco, M. P. et al (2007). Human brucellosis. Lancet Infect. Dis. 7, 775–786 
2Pappas, G. et al. (2006). The new global map of human brucellosis. Lancet infect. Dis. 6, 91-9 
3 http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Brucellose 
 

Brucellose mens 

Ziekteverschijnselen mens:  

• Acuut, maar vaker chronisch 

• (Af en aan) koorts

• Hoofdpijn 

• Vermoeidheid 

• Lusteloosheid 

• Zweten 

• Gewrichtsklachten 

• Soms ontstekingen in hart, nieren, hersenvliezen, 

beenmerg, zaadballen 

 Merendeel patiënten geneest na antibioticumgift

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Brucellose 

   Gezondheidsrisico mens? 

• Gastheer gevoeligheid: 

B. melitensis 

B. suis 

virulentie in 

B. abortus mens 

B. canis

• Belangrijkste besmettingsbron: 

inhalatie of ingestie van gecontamineerd 

dierlijk materiaal of ongepasteuriseerde 

melk en melkproducten 

Gezondheidsrisico mens 

• Gezien gezondheidsrisico: aangifteplichtig 

De eerste gevallen van Brucella canis in Nederland

Nicole Willems
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• Aantasting geslachtsorganen 

– onvruchtbaarheid 

– Teef: 

* abortus drachtige teven 

* dode of zwakke pups

• Ontstekingen 

• Geïnfecteerde dieren tonen niet altijd verschijnselen!

Brucellose hond Besmetting hond 

oogslijmvlies  
mond- en neusslijmvlies 

vaginale  
uitvloeiing 

sperma urine 

genitaal slijmvlies 
oogslijmvlies  

mond- en neusslijmvlies 

phagocytose 
(lymfeknopen) 

bacteriemie 

tussenwervelschijf oog geslachtsorganen 
teef   reu 

baarmoeder   bijbal 

pups    prostaat 

   Risico’s Brucella canis 

• Zoönose  enkele humane gevallen beschreven

• Intensief contact besmette dieren 

• Risico groepen: 

- laboratorium personeel 

- hondenfokkers

- YOPI’s

- (para)veterinairen 

- hondentrimmers

• Fokdieren 

• Overdracht naar mens: urine, sperma, vaginale uitvloeiing, 

bloed en in mindere mate speeksel en nasale uitvloeiing 

• NL was tot eind 2016 vrij van Brucella spp, waaronder B. canis…

Eind 2016 - heden 

• 6 zwerfhonden via verschillende stichtingen naar NL gekomen 

* 3 uit Roemenië 

* 3 uit Bulgarije (nestgenoten)

• Volledig gevaccineerd en gecastreerd

• Jonge honden (< 2 jr)

• Klinische verschijnselen en klinisch onderzoek: 

- wisselende kreupelheid

- pijnlijkheid van de wervelkolom

• Algemeen bloedonderzoek: geen afwijkingen 

  Diagnostiek: CT-scan 

C4-C5 

T13-L1 
L3-L4 

Diagnose: 

ontsteking van meerdere 

tussenwervelschijven  

  Diagnostiek: CT-scan 

C4-C5 

T13-L1 
L3-L4 

Diagnose: 

multifocale discospondylitis 



CT geleide punctie tussenwervelschijf 

  Diagnostiek: CT-scan Diagnostiek 

Herkomst Serologie  Bloedkweek Urinekweek TWS§ kweek 

1-ROE + NB - + 

2-ROE +++ NB NB - 

3-ROE +/- NB -  -  

4-BUL* +++ -  - NB 

5-BUL* +++ + - NB 

6-BUL* +++ volgt volgt NB 

NB = niet beschikbaar  

* = nestgenoten 

TWS = tussenwervelschijf

- Bloedafname: kweek + serologie 

- CT-geleide punctie TWS: kweek 

- Steriele punctie blaas: kweek

Behandeling 

Herkomst Afwijkende # TWS Antibioticum* Pijnstilling 

1-ROE 4 > 10 mndn carprofen 

2-ROE 2 6 wkn carprofen, tramadol 

3-ROE 12 sinds 3 mndn carprofen, gabapentine 

4-BUL* 11 > 10 mndn meloxicam 

5-BUL* 3 > 6 mndn gabapentine 

6-BUL* 12 6 mndn carprofen 

TWS = tussenwervelschijven 

* = doxycycline 

- Alle honden klinisch sterk verbeterd 

Beleid? 

• Protocol/richtlijnen: 

Vooralsnog niet beschikbaar 

• Therapie UKG: antibioticum: doxycycline 10 mg/kg

Beleid UKG i.s.m. Wageningen Bioveterinary Research: 

• Vervolgen patiënten: 

– herhalen diagnostiek (CT-scan, serologie, bloed- en 

urinekweek) 

• Includeren nieuwe patiënten: 

– screenen middels serologie 

– aanvullende diagnostiek 

• Bron en overdrachtsroute niet bekend 

• Huidige verspreiding? 

• Behandelen of euthanaseren? 

• Duur van de behandeling? 

  ontwikkeling beleid 

Wat nu? Samengevat 

• Brucella canis = zoönose 

• 6 Honden geïmporteerd uit Oost-Europa (3 nestgenoten) 

- pijnlijkheid wervelkolom

• Diagnostiek Brucella canis: 

- CT: multifocale discospondylitis

- serologie: positief/dubieus

- kweek bloed en urine: +/-

- kweek tussenwervelschijf: +/-

• Klinische verbetering pijnstilling + antibioticum

• In afwachting van beleid: vervolgen patiënten + identificeren 

nieuwe patiënten 



   Verdenking Brucella canis? 

1.Serologie monster insturen via dierenarts  indien positief? 

Insturen naar Wageningen Bioveterinary Research Lab 

GEEN materiaal insturen naar andere laboratoria  

2. Contact casemanager chirurgie UKG: chirurgieukg@uu.nl 

Met dank aan: 

Wageningen Bioveterinary Research  

Drs. M. Holtslag 

Prof. Dr. H.I.J. Roest  

Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum 

Dr. E.M. Broens 

Drs. M.A.M. van Dijk 

Departement orthopedie/neurochirurgie 

Prof. Dr. B.P. Meij  

Dr. M.A. Tryfonidou  

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 

Drs. V. Visser 

Vragen? 



Vaccinatiebeleid: de (on)mogelijkheden 

van toepassing “titerbepalingen”  

Tekening H.Vrieselaar 

Dr Herman Egberink 

Fac. Diergeneeskunde 

Afd Virologie en Klinische Infectiologie 

Titerbepaling:  

De veelgestelde vragen: FAQs 

  Hoe betrouwbaar zijn de uitslagen van de test? 

 Hoe goed correleert de “titer” met bescherming? 

  Wanneer opnieuw testen na een positieve test? 

-Bij een volwassen hond die volledige basisvaccinatie

 heeft  gehad. 

-Bij een hond op tijdstip van de laatste basisvaccinatie

  Kan de test worden gebruikt voor het bepalen optimale 

tijdstip van vaccinatie van de pup (maternale antilichamen) 

Wat gaan we bespreken? 

 Werking van vaccins: rol van antilichamen (“titers”) in

bescherming tegen (virale) infecties? 

 Huidige richtlijnen vaccinaties hond. 

Basisvaccinaties pup 

Hervaccinaties 

 Bepaling antilichaamtiters . 

 Welke testen en wat tonen deze aan? 

 Betrouwbaarheid van de testen: voorspellende waardes

(positief en negatief). 

 Mogelijke toepassingen

 FAQs

HFE/I&I 

James Gillray (1757-1815) 

- Edward Jenner 1796

- koepokken

- laatste epidemie Nederland 1951/54

-1958; WHO programma

-1974; Nederland stopt met vaccinatie 

-1977: laatste infectie met pokken  (Somalie) 

- 1980: WHO verklaart wereld vrij van pokken

Principe van vaccinatie 

Vaccinatie 

stimuleren van cellen betrokken bij de 

(aangeleerde) specifieke afweer 

CTL: cytotoxische T lymfocyt B lymfocyt/ plasmacel 

Afweer tegen infectieuze agentia (virus) 

Aangeboren (niet specifiek)    Aangeleerd (infectie of vaccinatie) 
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vaccinatiebeleid: de (on)mogelijkheden van toepassing 
"titerbepalingen"

Herman Egberink



 

 

HFE/I&I 

Het Geheugen van de immuunrespons! 

Principe van vaccinatie 

HFE/I&I 

Richtlijnen vaccinaties hond gebaseerd op 

 Onderscheid core vs non-core: 

afhankelijk van infectierisico, ernst van de infectie

 Eigenschappen van verschillende typen vaccins: 

“levend” vs “dood”; bacterieel/parasitair vs viraal;  locaal vs

parenteraal 

 Kennis ontwikkelen van immuunrespons: 

• Invloed maternale antilichamen, 

• maturiteit immuunsysteem 

 Kennis van de minimale immuniteitsduur

 Optimale bescherming individuele dier maar ook 

 de populatie 

  Richtlijnen vaccinaties hond 

“Core”: essentieel 

– Parvovirus

– Canine distemper: 
(hondenziekte) 

– Hepatitis : HCC, canine 
adenovirus type I 

– Leptospirose

“non-Core”: essentieel 

– 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 

Richtlijnen vaccinatie hond 

1) Indien hoog risico op infectie eventueel vaccinatie op 

 16 weken met core vaccins (bijv kennel met freq. parvo) 

26-52basisvaccinatie 

Geinfecteerde hond 

Beschermd 

Gevoelig 

Herd immunity 

Antilichaamtiters in honden met 

verschillende vaccinatiehistorie 
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K. Gerritsen, H.Egberink CPGG, KNMVD

Pups < 1 jaar, volledige puppyenting  

CDV, CAV: 
 neutralizerende antilichamen 

CPV:  
haemagglutinatie remmende 
antilichamen 
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jaarlijks > 3 jaar 

K. Gerritsen, H.Egberink CPGG, KNMVD (2008)

> 3 jaar niet gevaccineerd 

CDV, CAV: 
 neutralizerende antilichamen 

CPV:  
haemagglutinatie remmende 
antilichamen 

Richtlijnen vaccinatie hond 

toepassing “Titer” bepaling? 

 Bepalen moment eerste vaccinatie pup: controle maternale 

antilichaamtiters?

 Controle noodzaak hervaccinatie 

 Eerste jaar, driejaarlijkse hervaccinatie

 Controle respons op vaccinatie 3-4 weken na laatste puppy 

vaccinatie. 

 Bij ziekteuitbraken (bijv asiel): scheiden van de beschermde en

gevoelige dieren 

Definitie: de reciproke waarde van de hoogste 

verdunning van het bloedserum dat nog een 

positieve reactie geeft in een test 

Hoe bepaal je dit: 

- Verdunningen maken ( bijv 0, 10, 20, 40 x……..) 

- Verdunningen  testen op aanwezigheid antilichamen

- Verschillende soorten testen: virusneutralisatie,

ELISA, Immunofluorescentie etc..

- Met name antilichamen bepaald in een

neutralisatietest correleren met bescherming

Antilichaamtiter bepalingen: “titeren” 
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 

 Diagnostische laboratoria

 (Snel)testen voor in de praktijk:

- Immunocomb Vaccicheck

- Witness/Titercheck (2018?) 

Antilichaamtiter bepalingen 

Antilichaamtiter 

Semi-kwantitatief 

Plus-Min 

Immunocomb Vaccicheck 

Antilichaamtiter bepalingen 

3 

1 

5 



 

Score immunocomb 

Controle 

Hepatitis 

Parvovirus 

Distemper 

Conclusie/discussie (1) 

 Huidige vaccinatie richtlijnen gaan uit van een goede 

immuniteit op populateniveau.

 Voor individuele dieren kan het bepalen van 

antilichaamtiters een alternatief zijn (CDV, CAV, en parvo 

hond; FPV kat) 

 Indien zorgvuldig uitgevoerd lijken resultaten van de test 

voldoende betrouwbaar voor toepassing in de praktijk.

Richtlijnen vaccinatie hond 

toepassing “Titer” bepaling? 

 Bepalen moment eerste vaccinatie pup: controle maternale

antilichaamtiters? 

 Controle noodzaak hervaccinatie 

 Eerste jaar, driejaarlijkse hervaccinatie

 Controle respons op vaccinatie 3-4 weken na laatste puppy 

vaccinatie. 

 Bij ziekteuitbraken (bijv asiel): scheiden van de beschermde en

gevoelige dieren 

3 6 9 12 
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Leeftijd (weken) 

Gevoelige periode 

Immunity gap 

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 

Richtlijnen vaccinatie hond 

toepassing “Titer” bepaling? 

 Bepalen moment eerste vaccinatie pup: controle maternale 

antilichaamtiters? 

Nog vele vraagtekens! 

 Testen zijn deels semi-kwantitatief: geen exacte titer 

 Pup zal meerdere keren getest moeten worden (interval 2-3 

weken?) 

 Bij welke score optimale moment van vaccinatie?: 

• Wachten tot ”0” of S1

• Huidige vaccins zouden al bij hogere waarde kunnen

immuniseren? 

• Verschil tussen vaccins is te verwachten. 

• Pup heeft geen memory cellen zoals bij

een reeds gevaccineerd volwassen dier 

Richtlijnen vaccinatie hond 

toepassing “Titer” bepaling? 

 Bepalen moment eerste vaccinatie pup: controle maternale 

antilichaamtiters? 

 Controle noodzaak hervaccinatie 

 Eerste jaar, driejaarlijkse hervaccinatie

 Controle respons op vaccinatie 3-4 weken na laatste puppy 

vaccinatie. 

 Bij ziekteuitbraken (bijv asiel): scheiden van de beschermde en

gevoelige dieren 



 

Antilichaamtiters in honden met 

verschillende vaccinatiehistorie 
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Pups < 1 jaar, volledige puppyenting  

CDV, CAV: 
 neutralizerende antilichamen 
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haemagglutinatie remmende 
antilichamen 

Indien op 1 jaar positieve test, herhalen na1 jaar. 

Antilichaamtiters in honden met 

verschillende vaccinatiehistorie 
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jaarlijks > 3 jaar 
> 3 jaar niet gevaccineerd

CDV, CAV: 
 neutralizerende antilichamen 

CPV:  
haemagglutinatie remmende 
antilichamen 

Indien positieve test bij hond met volledige 

basisvaccinatie, herhalen na 3 jaar. 

Vaccin geschatte minimale DOI (jr) 

Canine distemper vaccin 

- Rockborn/snyder hill stam (MLV)  ≥7 (C) ≥ 15 (S) 
- Onderstepoort (MLV)  ≥ 5 (C) ≥ 9 (S) 

Canine distemper virus (R)   ≥ 3 (C) ≥ 3 (S) 
Canine adenovirus-2 (MLV)  ≥ 7 (C) ≥ 9 (S) 
Canine parvovirus-2 (MLV)   ≥ 7 (C) ≥ 9 (S) 
Rabiesvirus (K)   ≥ 3 (C) ≥ 7 (S) 

 Minimale beschermingsduur (DOI) van canine vaccins 

Op basis van challenge (C) of Serologie (S) 

Studie Schultz 2006 
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Resultaat vaccicheck 

D H P

1-12-2012 5,5 6 5

1-12-2013 5,5 5 6,5

1-12-2015 4,5 5,5 6,5
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resultaat vaccicheck 

Richtlijnen vaccinatie hond 

toepassing “Titer” bepaling? 

 Bepalen moment eerste vaccinatie pup: controle maternale 

antilichaamtiters? 

 Controle noodzaak hervaccinatie 

 Eerste jaar, driejaarlijkse hervaccinatie

 Controle respons op vaccinatie 3-4 weken na laatste puppy

vaccinatie. 

 Bij ziekteuitbraken (bijv asiel): scheiden van de beschermde en

gevoelige dieren 

Conclusie/discussie (consensus) 

 Titers kunnen jarenlang/levenslang persisteren. Bij volwassen

hond met volledige basisvaccinatie om de 3 jaar hertesten 

verantwoord. 

 Indien test op  1 jaar leeftijd (of 26-52 weken) positief, na 1 jaar 

herhalen. 

 Toepassing minder geschikt voor bepalen optimale leeftijd van

immunisatie pup. Goede basisvaccinatie verdient de voorkeur. 

 Data vanuit de praktijk verzamelen en analyseren geeft nuttige

informatie over praktische toepassing. 

 Levert ook data over rasverschillen, verschillen tussen

vaccins etc.. 

 Studie is nu gestart… 
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