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Voorwoord

Beste lezer, 

Het is weer tijd voor een gloed-
nieuwe editie van ‘Mens & 
Dier’. Het afgelopen jaar heeft 

de redactiecommissie van Studieve-
reniging Hygieia weer hard gewerkt 
aan het schrijven van interessante 
en One Health-gerelateerde artike-
len die samen met artikelen van 
gastschrijvers in dit magazine ge-
bundeld zijn. 

Binnen de thema’s wetgeving, mi-
lieu, voedselveiligheid, volksgezond-
heid en dierenwelzijn komt er een di-
versiteit aan onderwerpen aan bod in 
dit magazine. Neem bijvoorbeeld het 
artikel over reizen met je huisdieren 
waar wordt ingezoomd op de wetgev-
ing omtrent dieren in het buitenland of 
het artikel over biologisch eten en of 
dit werkelijk milieubewuster is dan con-
ventioneel eten. Stuk voor stuk artike-
len die kritisch inspringen op actuele 
vraagstukken en een helder overzicht 
bieden van wat er in de wetenschap-
pelijke literatuur daadwerkelijk te vin-
den is. 

Verder ben ik blij te mogen vermelden 
dat het magazine nu halfjaarlijks zal 
verschijnen in plaats van jaarlijks, wat 
betekent dat jullie rond de maand ok-
tober van dit jaar een derde editie kun-
nen verwachten! 
We wensen jullie ontzettend veel 
leesplezier toe!

Tot heil van mens en dier, 
Namens het 19de bestuur ‘Sfinx’ der 
Studievereniging Hygieia, 

Yasmina de Groot
h.t. Voorzitter der Studievereniging 
Hygieia



Het is voorjaar. Het wordt 
warmer, en alles gaat bloe-
ien. Zelf zit ik ieder uurtje dat 

ik over heb in de schapenstal van m’n 
ouders, waar schaap na schaap bevalt. 
De lammetjes die het ene moment voor 
de eerste keer ademhalen, staan na 
een keer knipperen met m’n ogen al 
te drinken bij hun moeder. Het mag-
azine van Hygieia maken gaat niet 
zo snel als de ontwikkeling van de 
lammetjes. Het afgelopen half jaar 
hebben we ideeën opgedaan, actue-

le vraagstukken uitgediept, héél veel 
geschreven, gastschrijvers benaderd, 

én dankzij Lianneke Bosma haar de-
sign is het magazine in een nieuw jas-
je gestoken. Wat een bevalling. Maar 
het is gelukt, het magazine ligt voor je 
neus, boordevol met interessante ant-
woorden op vragen die je misschien 
nog niet eens gehad hebt. Zo staat niet 
alleen de lente voor nieuw leven, maar 
ook ons magazine. Hopelijk haal jij er 
ook veel nieuwe ideeën uit.

Hartelijke groet,
Namens de redactiecommissie,

Marina Meester 
h.t. Vicevoorzitter der Studievereniging 
Hygieia

Nieuw Leven

One Health dus iedere dag in je leven een rol speelt!
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• Er sinds 

September 2017 een 
Master  One Health bestaat?

• 60% van alle bek-
ende en 70% van alle ‘nieu-

we’ infectieziekten bij de 
mens, afkomstig zijn van dieren?

• Jaarlijks 75.000 honden en katten 
naar een asiel worden gebracht en nog eens 
100.000’en honden worden herplaatst.
• Nederlanders gemiddeld 39 kg 
vlees per jaar eten? En dat hiervoor elke 
dag 1,8 miljoen dieren worden gecon-
troleerd aan de slachtlijn en geslacht?
• Het verwerpen van een schaap of 
geit vijf verschillende microbiële oorzak-
en kan hebben die zoönotisch zijn?
• We tussen 2009 en 2016 het antibi-
oticagebruik hebben verlaagd met 64%?
• Fipronil niet alleen in eieren zat, 
maar ook te vinden is in ontvlooiing-
smiddelen en mierenlokdoosjes? En 

dat een vrouw die een heel mier-
endoosje opat, geen langdurige 

effecten heeft gehad van 
de inname van fipronil?

Wist je dat?

One Health dus iedere dag in je leven een rol speelt!
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Zwanger in de praktijk

Vrouwelijke dierenartsen met een kinderwens dienen op 
de hoogte te zijn over mogelijke beroepsrisico’s die effect 
kunnen hebben op de zwangerschap. Uit de Nationale En-

quête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2003-2006 blijkt maar 33% 
van de zwangere dierenartsen veiligheidsvoorlichtingen te krijgen 
van hun werkgever tijdens de zwangerschap. Het is algemeen 
bekend dat zwaar fysiek werk en stress zoveel mogelijk beperkt 
dienen te worden, maar als dierenarts komt er natuurlijk meer 
bij kijken. Het beroep dierenarts is een van de weinige beroepen 
waarbij er een groot scala aan beroepsrisico’s aanwezig zijn. Deze 
omvatten zowel chemische, biologische als fysieke hazards. 

Chemische hazards zijn onder andere 
cytotoxische middelen, hormonen, pes-
ticiden en anesthesiegassen. Biologis-
che hazards omvatten de zoönosen 
en andere infectieuze agentia. En de 
fysieke hazards omvatten de blootstel-
ling aan straling, maar ook de veelei-
sende arbeidsomstandigheden, zoals 
lange werkdagen en nachtdiensten, 
en andere factoren die de psychische 
gezondheid aan kunnen tasten1. Schef-
tel (2017) noemt kort enkele risico’s 
waar vrouwelijke dierenartsen met een 
kinderwens of zwangere dierenartsen 
van bewust moeten zijn in de veteri-
naire werkomgeving. 

Chemotherapeutica vormen de belan-
grijkste blootstellingsrisico’s tijdens de 
zwangerschap. Veel chemotherapeu-
tica zijn carcinogeen, mutageen en/of 
teratogeen en zijn ook geassocieerd 
met een verminderde fertiliteit en spon-
tane abortus1-8.
Daarnaast vormen hormonen, zoals 
prostaglandines, progesteron, oestro-
geen, synthetische progestagenen, tes-
tosteron en oxytocine ook een gevaar. 
Prostaglandine F2α (PGF2α) is een 
middel waar bij blootstelling spontane 

abortus en foetale dood gezien 
wordt. Synthetische progestage-
nen kunnen zorgen voor een 
verlengde zwangerschap, 
maar ook vermeerderde of 
verminderde bloedtoevo-
er in de uterus. Zwangere 
vrouwen moeten blootstel-
ling aan deze middelen 
voorkomen. Vermijd direct 
contact met de huid door 
het gebruik van handschoe-
nen, en was daarna grondig 
de handen1.
De onderzoeken van Boivin 
(1997) en Shirangi et al (2009) 
toonden respectievelijk een verhoogd 
risico op spontane abortus en een ver-
hoogde kans op vroeggeboorte aan bij 
zwangere vrouwen die voor meer dan 
1 uur per week blootgesteld werden 
aan gelekte anesthesie gassen9,10. Bij 
het gebruik van gas anesthesie wordt 
geadviseerd om goed op te letten op 
eventuele gebreken aan het apparaat 
en de ventilatie. De gas flow zou alleen 
na inductie en na het plaatsen van de 
endotracheale tube met cuff, die de 
trachea goed afsluit, aangezet mogen 
worden. Bij het gebruik van een masker 
in plaats van een endotracheale tube, 

Denah Peterson  

Student Geneeskunde 

van gezelschapsdieren

Redactiecommissielid
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moet ervoor gezorgd worden dat dit 
masker goed om de patiënt past. 
Extra maatregelen zoals het flushen 
van de trachea met zuurstof vóór het 

loskoppelen van het apparaat wordt 
ook aangeraden. 

Blootgesteld worden aan biologische 
hazards is onvermijdbaar bij het inten-
sief werken met dieren1. Bacteriële, 
virale en parasitaire agentia vormen 
een risico voor de zogenoemde YOPI’s 

(young, old, pregnant and immunode-
ficient). Enkele belangrijke zoönosen 
die een gevaar kunnen vormen voor 
de zwangere dierenarts zijn Brucella 
spp., Leptospira interrogans, Listeria 
monocytogenes, Chlamydophila psitta-
ci, Chlamydophila abortus, Coxiella bur-
netti (Q koorts) en Toxoplasma gondii. 
Ook andere agentia die overge-
bracht kunnen worden door 
bijtwonden of krabwonden, 
zoals Pasteurella multocida, 
Bartonella henselae (kat-
tenkrabziekte) en Capno-
cytophaga canimorsus, 
vormen een gevaar1. Bij 
het hanteren van di-
eren die verdacht zijn 
van de bovenstaande 
infecties, dienen voor-
zorgmaatregelen ge-
nomen te worden. Er 
wordt aangeraden om 
tijdens de zwangerschap 
zo min mogelijk in contact 

te komen met landbouwhuisdieren die 
een abortus hebben gehad of bevallen 
zijn. Hierdoor kun je de blootstelling 
aan infectieuze agentia zoals Brucella 
spp., Listeria monocytogenes, Chla-
mydophila abortus en Coxiella burnetti 
minimaliseren11-14.
Bij het werken met (zieke) papegaai-
achtigen dient men ook altijd bewust te 
zijn van de mogelijke infectie met Chla-
mydophila psittaci, de veroorzaker van 
papegaaienziekte15, 16. 

Toxoplasma gondii, de beruchte vero-
orzaker van toxoplasmose bij zwan-
gere vrouwen, staat ook hoog in de 
lijst van infectierisico’s. Dit aangezien 
T. gondii niet alleen abortus kan vero-
orzaken, maar ook voor neurologische 
problemen, congenitale chorioretinitis, 
hydrocephalus en encephalitis bij het 
pasgeboren kind kan zorgen13. Katach-
tigen zijn de eindgastheer voor T. gondii 
en scheiden de oöcyten uit via de feces. 
Het advies is dan ook om niet in contact 
te komen met kattenfeces, zeker niet 
als het al 2-3 dagen staat, aangezien 
de oöcyten 2 tot 3 dagen nodig hebben 
om te kunnen rijpen17. 

Denah Peterson  

Student Geneeskunde 

van gezelschapsdieren

Redactiecommissielid

“Het is van belang dat 
bekend is welke risico’s 
er binnen de praktijk 
aanwezig zijn die een 
gevolg kunnen hebben 
op de zwangerschap van 
medewerkers en hun 
ongeboren kinderen.”

5

Volksgezondheid

Figuur 1. Zwangere vrouw. 
Bron: http://www.ki-
dspot.com.au/birth/
pregnancy/signs-and-
symptoms/the-most-com-
monly-asked-pregnan-
cy-questions-answered/
news-story/5e8fd1306a0ef-
47f1f7f42353e54b550. Ge-
raadpleegd op 10-10-2017. 
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Nederland heeft de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde (KNMvD) een 
arbocatalogus ontwikkeld rond 
het thema ‘werk en gezondheid’ 
en ook is er een risico-inventarisatie 
en evaluatie (RI&E) opgesteld om een 
inzicht te bieden in risico’s binnen de 
dierenartsenpraktijk23,24. Kennis en 
voorlichting is van belang om de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken voor zwan-

geren.
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Fysieke hazards binnen de veterinaire 
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fysiek zwaar werk, zoals het optillen 
van zware materialen en/of dieren. Een 
embryo is het meest vatbaar voor stral-
ing gedurende de eerste 7 weken na 
conceptie. Vroeg in de zwangerschap 
zou een vrouw niet altijd weten dat ze 
zwanger is, hierdoor wordt aangeraden 
dat elke vrouwelijke medewerker al-
tijd voorzorgmaatregelen moet 
nemen bij het gebruik van ra-
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19. Lange werkdagen, stress 
en andere fysiek zware 
werkzaamheden kunnen 
leiden tot vroeggeboorte en 
een lager geboortegewicht20, 

21. Er wordt aangeraden om 
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te werken en om het aantal 
nachtdiensten te minimaliser-
en21. Zwanger personeel zou ook 
niet langer dan 6 uur per dag moet-
en staan. In het 2e en 3e trimester van 
de zwangerschap zou dit verminderd 
moeten worden naar 4-5 uur per dag20, 

22. 

Dierenartsen hebben een veeleisend 
beroep als je kijkt naar het aantal uren, 
inclusief avond-, nacht- en weekenddi-
ensten, en andere fysiek zware werkom-
standigheden, maar ook de blootstel-
ling aan mogelijke gezondheidsrisico’s 
is redelijk groot. Tegenwoordig bestaan 
dierenartsenpraktijken grotendeels uit 
vrouwen; zowel wat betreft dierenart-
sen als assistentes1. Het is van belang 
dat bekend is welke risico’s er binnen 
de praktijk aanwezig zijn die een gevolg 
kunnen hebben op de zwangerschap 
van medewerkers en hun ongebor-
en kinderen. Als dit bekend is zullen 
voorzorgmaatregelen genomen moet-
en worden en eventueel zelfs een pro-
tocol hiervoor opgesteld worden. In 
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Figuur 2. Waarschuwing voor 
zwangeren.  Bron: https://
www.mindenpictures.com/ 
search/preview/warning-preg-
nant-women-should-avoid-
contact-with-sheep-sign-outsi-
de-sheep/0_80117494.html. 
Geraadpleegd op 5-2-2018
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Veel huisdieren, en dan vooral honden, gaan ook dit jaar 
weer mee op vakantie. Honden en katten worden tegen-
woordig steeds meer gezien als lid van het gezin, en daar-

om is het niet meer dan normaal dat ze meegaan. Eigenaren 
willen namelijk niet altijd hun hond naar de kennel of opvang 
brengen. Een andere optie is dat er elke dag thuis iemand langs 
komt, maar ook dit is niet altijd gemakkelijk en kost de oppas 
aardig wat tijd. De optie die overblijft is je huisdier meenemen, 
en door bijvoorbeeld diervriendelijke campings wordt deze keuze 
makkelijker. Dit gebeurt in Nederland meer met honden dan met 
katten, maar ook zeker sommige katten gaan elk jaar mee.

Naar het buitenland gaan en je trouwe 
viervoeter meenemen is echter niet 
iets wat je zomaar even doet, er zijn 
namelijk per land eisen waaraan je 
huisdier moet voldoen voordat deze het 
land in mag, dus goede voorbereiding is 
nodig. Er zijn nog regelmatig eigenaren 
die hier onvoldoende over ingelezen 
zijn en daarom hun huisdier niet of 
met risico mee kunnen nemen op 
vakantie. Er zijn landelijk afspraken 
gemaakt zodat dieren zo min mogelijk 
ziektes overdragen, meenemen of 
juist oplopen in een ander land. Zo is 
in de meeste landen de rabiës enting 
een must, en heeft elk land zelf nog 
aanvullende eisen. De jaarlijkse 
entingen van de hond of kat voldoen 
vaak niet als bescherming tegen de 
endemische ‘exotische’ ziektes die het 
huisdier in het buitenland op kan lopen. 
De meest voorkomende ‘exotische’ 
ziektes zijn Babesia, Ehrlichia, 
Leishmania en hartworm. Deze 
ziektes zijn vooral te vinden rond het 
middellandse zeegebied, en ze hebben 
de overeenkomst dat ze overgebracht 
worden via een vector, bijvoorbeeld 
een mug of teek1. Ook moet je rekening 
houden met de landen waar je doorheen 

rijdt, vergeet niet om ook aan de eisen 
van deze landen te voldoen2. In dit 
artikel staat de belangrijkste informatie 
voor een eigenaar die met zijn dier 
op reis wil naar het buitenland. Het 
beperkt zich voornamelijk tot Europese 
landen, omdat buiten Europa andere, 
vaak meer uitgebreide regels gelden.

Door je ruim van tevoren in te lezen 
in de eisen per land kun je voorbereid 
op reis gaan. Als je huisdier mee naar 
het buitenland gaat dan is het sowieso 
verplicht dat deze een paspoort heeft, 
geregistreerd (hond), en ook gechipt is3. 
Als je binnen Europa reist dan moet je 
huisdier ook de vaccinatie tegen rabiës 
hebben gehad, minimaal 21 dagen 
vooraf aan de reis. Dit geldt ook voor 
katten en fretten. In een aantal landen 
is een aansprakelijkheidsverzekering 
verplicht voor je huisdier, dit is het 
geval in Frankrijk, Italië, Spanje en 
Denemarken. Een aantal landen 
zoals Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland hebben regio’s waar 
de aansprakelijkheidsverzekering 
verplicht is4. 
Sommige landen hebben regels 

.Suzan.............

Morssinkhof..

             Student Geneeskunde      

....van gezelschapsdieren

   Redactiecommissielid

Reizen met je huisdier
Een goed begin is het halve werk

Suzan Morssinkhof
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waardoor sommige hondenrassen 
niet welkom zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in Frankrijk, hier zijn honden 
verboden die geen Federation 

Cynologique Internationale (FCI) 
erkende stamboom hebben en die 

een postuur hebben zoals de rassen 
Staffordshire Bull Terrier, American 
Staffordshire terrier, Mastiff en Tosa. 
Ook een kruising met een Pitbull of 
Boerboel is verboden5.
Als je met de auto reist is het handig 
als je je huisdier laat wennen aan het 
in de auto zitten. Katten hebben hier 
vaak meer moeite mee dan honden. 
Als je huisdier moeite heeft met de 
autorit kan er overlegd worden met 
de dierenarts over mogelijke opties, 

dit ligt ook aan het huisdier zelf 
en de duur van de autorit. In 

Duitsland zijn speciale regels 
opgesteld voor veiligheid 

tijdens vervoer. Zo moet 
een hond in de auto 
vastzitten met behulp 
van een hondengordel, 
reiskennel of achter 
een hondenrek. 
Aanlijning en het 
verplicht dragen van 
een muilkorf verschilt 

per deelstaat, dit moet 
je dus als eigenaar 

weten voordat je op reis 
gaat. 

De rabiës vaccinatie is voor 
alle Europese landen verplicht. 

In Nederland is deze niet verplicht, 
tenzij een dier vanuit het buitenland 
naar Nederland wordt gehaald. Sinds 
december 2014 is het volgens de 
wet verplicht om deze dieren te 
vaccineren tegen rabiës6,7. 
Deze vaccinatie wordt 
gegeven vanaf 12 
weken oud, en dan 
moet nog 21 dagen 
gewacht worden 
totdat de vaccinatie 
geldig is. Het dier 
mag dus op zijn jongst 

.Suzan.............

Morssinkhof..
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....van gezelschapsdieren

   Redactiecommissielid

met 15 weken oud Nederland binnen 
komen. Honden die langer dan 3 
maanden blijven moeten gechipt zijn. 
Ook is dan een paspoort verplicht3.
Door je huisdier jaarlijks in te enten is 
het al tegen een heel aantal ziektes 
beschermd. Echter, zijn er buiten 
Nederland een aantal ‘exotische’ 
ziektes waar extra maatregelen voor 
getroffen moeten worden. Het is 
belangrijk om je huisdier tegen vlooien 
en teken te behandelen om ziektes op 
vakantie te voorkomen. Mocht je dier 
op vakantie meegaan, controleer dan 
dagelijks de huid en vacht. Daarnaast 
is ontwormen volgens schema, de 
dag van thuiskomst en één maand 
na thuiskomst ook een pre. Verder 
zijn er nog speciale halsbanden die 
zandvliegjes en muggen weren. Ziektes 
waar je naast rabiës op vakantie extra 
rekening mee moet houden staan 
hieronder uitgelegd.

Dit is een protozo die in de warmere 
‘exotische’ landen wordt overgebracht 
door een beet van de Dermacentor 
reticularis teek. Er zijn meer dan 
honderd soorten Babesia, maar B. 
divergens is de meest voorkomende 
in Europa8. De protozoa gaat in de 
erythrocyten zitten, deze geïnfecteerde 
rode bloedcellen kunnen door een teek 
weer worden opgenomen bij een beet, 
en gaan via het speeksel van de teek 
door naar de volgende gastheer (figuur 
1). De incubatietijd van B. divergens 
bedraagt zo’n 1 tot 3 weken, en als 
symptomen zich voordoen zijn deze 

vaak ernstig. Zo wordt door de 
hemolyse vaak als primair 

symptoom bloed in 
urine  (hemoglobinurie) 

gezien. Later ook 
icterus, nierfalen en 
shock. De mortaliteit 
van een infectie 
met de protozoa B. 
Divergens is ongeveer 

42 procent9. Door je 

Wetgeving
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Figuur 3: Babesia divergens. 
Bron: Kinabark.blogspot.
com. Geraadpleegs op: 6-4-
2018
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huisdier te beschermen tegen teken 
verklein je de kans op een mogelijke 
infectie met Babesia. 

Dit is een bacterie die de witte bloedcel-
len in het lichaam infecteert. In Neder-
land wordt deze ziekte alleen gezien bij 
dieren uit het buitenland of die tijdelijk 
naar het buitenland zijn geweest. Over-
dracht vindt net zoals bij Babesia via 

de teek plaats. Ehrlichia wordt overge-
bracht door de teek Rhipicephalus san-
guineus10.  De incubatietijd bedraagt 
5 tot 21 dagen. Klinische symptomen 
zijn: koorts, ernstige hoofdpijn, myalgie 
(spierpijn), artralgie (gewrichtspijn) en 
algehele malaise11. De bacterie infect-
eert vooral honden, zelden katten. Om 
de kans op infectie met Ehrlichia te min-
imaliseren is dus net zoals bij Babesia 
een middel tegen teken noodzakelijk.

 
De protozoa die leishmania bij de 
hond kan veroorzaken heet Leishma-
nia donovani. Het is een parasiet die 
overgebracht wordt door met name 
zandvliegjes (Phlebotomus). Deze zand-
vliegjes komen veel voor in Zuid-Eu-
ropese landen zoals Frankrijk, Spanje 
en Italië. In Nederland ontbreekt de 
vector, waardoor Leishmania alleen va-
nuit het buitenland kan worden meege-
nomen. De zandvliegjes zijn vooral ac-
tief bij zonsopkomst en zonsondergang. 
Naast zandvliegjes kan overdracht ook 
plaatsvinden via urine van bruine rat-
ten. Als deze zandvliegjes een gastheer 
prikken of als de gastheer in contact 
komt met besmette urine komt de pro-
tozoa uiteindelijk in het bloed terecht. 
Deze gaat in de erythrocyten zitten en 

maakt deze kapot, net zoals bij 
Babesia. Klinische symptomen 
die een geïnfecteerd dier kan laten 
zien zijn sloomheid, gewichtsver-
lies, bloedarmoede, vergrote lym-
feklieren, diarree, droge schilferige 
huid en kale plekken rondom ogen, 
neus en oren12. Het is echter wel moe-
ilijk om deze diagnose te stellen, omdat 
een patiënt lang niet altijd symptomen 
laat zien. Aangezien Leishmania een 
zoönose is, kan het ook mensen in-
fecteren.  Bescherming van je huisdier 
tegen zandvliegjes kan met een spe-
ciale halsband die Deltamethrin bevat. 
Deze stof/halsband beschermt honden 
tegen zowel zandvliegjes, meerdere 
soorten teken en volwassen 
muggen. De halsband werkt 
optimaal na één week dra-
gen, het is dus verstan-
dig om deze halsband 
al voor vertrek om te 
doen13. Als extra bes-
cherming kun je als 
eigenaar je huisdier 
bij zonsopkomst en 
zonsondergang bin-
nen houden en even-
tueel gebruik maken 
van een muggennet. 

 
Dirofilaria immitis is een parasi-
et die wordt overgebracht door Culex 
muggen, vooral in het Middellandse 
zeegebied. De mug kan door het prik-
ken van een hond larven van de worm 
overbrengen. De larven maken vervol-
gens een trektocht door het lichaam 
en komen als volwassen wormen in 
de longslagader en soms in de rechter 
harthelft van de hond te zitten. Als de 
hartworm in het lichaam van de hond 
zit hoeft dit lang niet altijd klachten te 
geven. Mochten zich er uiteindelijk prob-
lemen voordoen dan zal dit zich vooral 
uiten in longproblemen. Door de locatie 
waar deze wormen zich settelen is het 
een zeer gevaarlijke en soms dodelijke 
parasiet. Door je huisdier te weren te-

“Je huisdier meenemen 
op vakantie is niet niks. 

Bereid je goed voor én over-
leg ook met je dierenarts!”

Figuur 4: Hond in de 
auto. Bron: dierendokers.
com. Geraadpleegd op: 
6-4-2018.

Suzan Morssinkhof
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gen de muggen kan de hartworm 
larve ook niet overgebracht worden 
en bescherm je jezelf en je hond  te-
gen de vector. Dit kan middels een 

speciale halsband. Ook hier kan net 
zoals bij eerder genoemde ziekten 

zonsopkomst en zonsondergang ver-
meden worden, en eventueel gebruik 
gemaakt worden van een muggennet.

Tabel 1 laat een overzicht zien van de 
invoereisen van een aantal Europese 
landen waar Nederlanders meestal op 
vakantie gaan14. Naast deze maatrege-

len wordt extra aangeraden om het hu-
isdier te behandelen tegen vlooien en 
teken, en de vacht dagelijks te control-
eren. Dit met name voor landen in het 
Middellandse zeegebied. Daarnaast 
moet je huisdier als extra bescherming 
ook ontwormd worden.

Als eigenaar is het niet niks om je huis-
dier mee op vakantie te nemen. Je wilt 
optimale bescherming voor je huisdier 
en er zijn veel regels waar je rekening 
mee moet houden. Door een goede 
voorbereiding, eventueel samen met 

12

Land EU paspoort: 

gechipt, rabiës enting

Geen dieren <15 

weken i.v.m. 

rabiës

Aansprakelijk-

heidsverzekering

Extra maatregelen

België X X - Niet meer dan 5 dieren tegelijk

Frankrijk X X X - Halsband tegen muggen & zandvliegjes

- Sommige hondenrassen zijn verboden

Duitsland X X Sommige regio's - Speciale hondengordel/reiskennel in de auto

- Sommige hondenrassen zijn verboden (per regio) langer 

dan 4 weken in het land

- Muilkorfplicht in sommige delen van Duitsland

Engeland X X - Sommige hondenrassen zijn verboden

- Verplicht ontwormen 1-5 dagen van tevoren

- Verplichte gezondheidsverklaring

Spanje X X X - Voor gevaarlijke honden geldt een aanlijnplicht, muilkorf-

plicht, en vergunning

- Halsband tegen muggen & zandvliegjes

Portugal X X - Halsband tegen muggen & zandvliegjes

- Sommige hondenrassen zijn verboden

- Dieren moeten minimaal 48u voor binnenkomst land 

worden aangemeld

Italië X X X - In het openbaar moet dier aangelijnd en gemuilkorfd zijn

Griekenland X X - Halsband tegen muggen & zandvliegjes

Denemarken X X X - Sommige hondenrassen zijn verboden en extra maatre-

gelen zoals korte lijn en muilkorf

- Na 4 weken registratie in Deens hondenregister verplicht

Oostenrijk X X Sommige regio's - Hond moet aangelijnd zijn, in openbaar vervoer muilkorf 

verplicht

- Sommige gebieden hebben rabiës markering, de hond 

moet daar in de auto blijven

Tabel 1. Invoereisen per land. Gevonden via https://www.licg.nl/invoereisen-per-land-europa

Figuur 5: Hond op 
ski's. Bron: Hellolodge.
net. Geraadpleegd op: 
3-3-2018

Wetgeving



de dierenarts, zorg je dat je niks over 
het hoofd ziet. Het geheel uitsluiten van 
ziektes is onmogelijk, maar door extra 
maatregelen kun je de kans op ziekte 
voor zowel jezelf als je huisdier zo klein 
mogelijk maken.
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Woensdagochtend 22 november mochten we met Hygieia een kijkje ne-
men bij slachterij Westfort in IJsselstein. Met een mooie groep van on-
geveer 20 mensen kregen we eerst een inleidende presentatie over het 

bedrijf, o.a. over de verschillende ketens waarmee ze werken zoals biologisch, Ket-
en Duurzaam Varkensvlees en de "standaard" IKB. Westfort werkt voor 100% met 
Nederlandse varkens.

Vervolgens werden we in 2 groepen gesplitst en kregen we een rondleiding door 
de slachterij. We begonnen bij de stalling en kregen uitleg over hoe de varkens na 
transport aankomen, waarna ze gekeurd worden door NVWA. Dan gaan de vark-
ens met 8 tegelijk in een lift, waar ze m.b.v. CO2 bedwelmd worden. Een stukje 
verder was te zien hoe ze aan een achterpoot worden opgehangen, en d.m.v. een 
steek in de borst gedood worden. Na verbloeden, een bad en een behandeling 

om haar en nagels te verwijderen, worden de varkens aan 2 achterpoten 
aan de "schone" lijn gehangen, waarna het proces vervolgd wordt. Via 

de ramen langs de slachtlijn konden we alles zien, van het beren 
castreren tot het doormidden snijden en het verwijderen van de 

organen.

De pootjes, staartjes en koppen worden na het slachten me-
teen gekoeld en verpakt, deze gaan meteen op export en vooral 
naar China. Daar eten ze dit liever dan in Nederland. 

Ik vond het een hele interessante ochtend en heel gaaf om zo 
het hele slachtproces te kunnen zien.

Slachthuis Westfort
Excursie 22-11-2017
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Na het succesvol afronden van de studie Diergeneeskunde 
breekt er bij velen een nieuw moment van keuzestress aan. 
Ga ik mijzelf verder specialiseren, in loondienst, waarnemen 

of heb ik de ambitie om op lange termijn een eigen praktijk te starten? 
Wat zijn de bijkomende voor – en nadelen? Aan welke praktische zak-
en moet ik allemaal denken? En hoe kan een organisatie als Verenig-
ing voor Arts en Auto (VvAA) daarbij helpen?

VvAA opereert sinds 1924 als het groot-
ste zorgnetwerk van Nederland. Ruim 
120.000 leden - allemaal (para)medi-
ci - bieden wij (zowel zakelijk als privé) 
de begeleiding, ondersteuning en het 
advies dat zij nodig hebben. Hieronder 
valt financiële dienstverlening, fiscaal 
- en juridisch advies, het aanbod van 
uiteenlopende verzekeringen en hulp 
bij werkgeverszaken.
VvAA staat op deze manier van oudsh-
er bekend als de steun voor de indivi-
duele zorgprofessional, die zich tevens 
in toenemende mate profileert als de 
stem van haar ledencollectief. Wij ne-
men dan ook stelling bij belangrijke 
kwesties die spelen binnen de zorgw-
ereld. Met ons grote en brede netwerk 
van zorgverleners pakken wij samen 
overstijgende thema’s aan,  zoals het 
verminderen van administratielasten 
en regeldruk gedurende schrap - en 
verbetersessies in samenwerking met 
de denktank (Ont)Regel De Zorg. 
Daarmee gaat VvAA, net als Hygieia, in-
terdisciplinair te werk. Het erkennen en 
verbinden van diverse, uiteenlopende 
vakgebieden is anno 2018 absoluut 
noodzakelijk. Alleen door overkoepe-
lend te kijken en disciplines als (dier)
geneeskunde, farmacie, biologie en 
biomedische wetenschappen met el-
kaar in contact te brengen, kunnen wij 
als collectief problemen aanpakken en 
vraagstukken behandelen. 

Het platform en netwerk van VvAA 
biedt op deze manier veel relevante 
en unieke kennis over het werken 
als (para)medicus. Onze dien-
stverlening is specifiek en 
beroepsgericht. Voor af-
studeerders organiseren 
wij bijvoorbeeld loop-
b a a n g e s p r e k ke n , 
waarbij je jouw CV 
kunt laten checken 
en een sollicitatie-
workshop gegeven 
wordt. Onze advi-
seurs bieden hulp 
bij de praktische 
benodigdheden. Af-
hankelijk van jouw 
loopbaankeuze zijn er 
immers uiteenlopende 
zaken waar je rekening 
mee moet houden.
Na het afstuderen zijn er nameli-
jk verschillende vervolgstappen. 
Jezelf verder ontwikkelen en ondersc-
heiden met een specialisatie, in loondi-
enst gaan binnen of buiten de praktijk, 
klussen aannemen als waarnemer of 
uiteindelijk aan de slag als zelfstandig 
praktijkhouder… Iedere optie gaat ge-
paard met voor – en nadelen. Een af-
weging maken waar jij je als starter het 
beste bij voelt is dan ook niet altijd even 
makkelijk. 

Afgestudeerd ...
En dan?

Sanne Jeurissen
VvAA

Verzekeringen en advies .........
voor de zorgprofessional..........

VvAA
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Sjouke Kazemier, bedrijfskundig 
specialist bij VvAA (beroepsgroep 
dierenartsen), geeft aan dat doorstu-

deren een mooie optie kan zijn indien 
je over een specifiek interessegebied 

beschikt. Opleidingen tot specialist zijn 
zowel in  Nederland als op Europees 
niveau te vinden, maar de trajecten 
zijn doorgaans erg intensief. Opleiding-
splaatsen zijn gewild en dus schaars. 
Eenmaal gespecialiseerd kun je jezelf 
in het bijzonder onderscheiden, maar 
geef je tegelijkertijd een deel van je 
meer algemene inzetbaarheid als di-
erenarts op. 

De meerderheid van dierenartsen start 
hun carrière in de praktijk. Kazemier 
benoemt echter wel dat werken buiten 
te praktijk aan populariteit wint. Waar 
nu zo’n 30% van de Nederlandse diere-
nartsen buiten de praktijk werkzaam 
is, zal dit percentage binnen enkele 
jaren groeien naar 40%. Er zijn hierbij 
veel en diverse carrièremogelijkheden, 
bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel 
– en warenautoriteit (NVWA) als werk-
gever. Momenteel is de verdeling zoals 
in figuur  6.
De meest voor de hand liggende op-
tie is om - zowel binnen als buiten te 
praktijk - in loondienst te beginnen. 
Voordeel is de relatieve zekerheid. Ka-
zemier: ‘Dekkingen zijn geregeld via 
een collectief systeem, een vangnet.’ 
Jouw inkomen, verzekeringen en pen-
sioenopbouw staan (betrekkelijk) vast, 

waarbij een overkoepelend cao leidend 
is. 
Hoewel veel zakelijke aspecten door je 
werkgever geregeld worden wil dat niet 
zeggen dat je als starter nergens aan 
hoeft te denken. Arbeidscontractcon-
trole (iets waar VvAA ook ondersteuning 
in kan bieden) wordt bijvoorbeeld altijd 
sterk geadviseerd om er zeker van te 
zijn dat je niet voor verrassingen komt 
te staan, en alle voorwaarden waar-
onder jij in dienst bent duidelijk zijn.
Tot slot benoemt Kazemier de deelti-
jdoptie als voordeel van in loondienst 
werken: ‘Je werk - en privéleven kun je 
op deze manier makkelijker gescheiden 
houden.’ Zowel specialiseren als prak-
tijkhouden vraagt immers veel tijd, en 
waarnemen kan erg veranderlijk zijn. In 
loondienst staat je tijdsbesteding meer 
vast. 

Indien je ervoor kiest om te starten 
als waarnemer geeft dit de kans om 
verschillende praktijksituaties mee te 
maken. Deze oriëntatiemogelijkheid 
biedt veel afwisseling. Zulke flexibiliteit 
betekent echter tegelijkertijd een ge-
brek aan vastigheid, wat niet door ieder-
een als even positief wordt ervaren. 
Voordeel is wel dat je de situatie als 
zelfstandige kunt ervaren zonder dat 
je geconfronteerd wordt met de last-
en van het hebben van een eigen on-
derneming. Kazemier: ‘Je hebt niet de 
rompslomp van een hele praktijk.’ Als 
zelfstandige moet je wel rekening houd-
en met het zelf afsluiten van verzeker-

Figuur 6: Verdeling werkzaamheden dierenartsen buiten te praktijk1.

Sanne Jeurissen
VvAA

Verzekeringen en advies .........
voor de zorgprofessional..........

Afstuderen
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ingsproducten en het regelen van dien-
stverbanden. Hierbij is het belangrijk 
om een reëel tarief te bepalen voor de 
taken die je krijgt en de diensten die je 
uitvoert. 
Desalniettemin zitten er aan het werk-
en als waarnemer risico’s vast. Zo kan 
het aantal klussen en de duur hiervan 
per periode sterk verschillen, wat gevol-
gen heeft voor je tijdsbesteding en 
inkomen. De locatie van je werkzaam-
heden zal ook variëren, wat misschien 
(verder) reizen tot gevolg heeft. 

 

Na het afstuderen direct aan de slag 
als zelfstandig praktijkhouder is onge-
bruikelijk. Toch kan de ambitie bestaan 
om op langere termijn 
een eigen praktijk te be-
ginnen, of onderdeel uit 
te gaan maken van een 
maatschap. Nederland 
heeft zo’n 1200 dierenart-
senpraktijken, waarvan 
verreweg de meeste ger-
icht zijn op gezelschaps-
dieren (welke gevestigd 
in de stedelijke gebieden) 
(Figuur 7).
Ondernemen vraagt be-
paalde skills en eigen-
schappen die niet allemaal aangeleerd 
(kunnen) worden gedurende je studie. 
Hiertoe behoren ‘verantwoordelijk-
heidsgevoel, anderen willen begeleid-
en en tegelijkertijd dingen los kunnen 
laten’, aldus Kazemier. Aanleg, passie, 
ambitie en een gezonde drive spelen 

allemaal een rol bij het overnemen 
of opzetten van een succesvolle 
praktijk. 
 
Ook moet je op de hoogte zijn (en 
blijven) van minder vakgerelateerde 
zaken. Hieronder vallen wet - en re-
gelgeving, maar ook salaris – en per-
soneelsadministratie. Door (gedeelteli-
jke) uitbesteding van deze taken aan 
bijvoorbeeld VvAA kun jij je als diere-
narts daadwerkelijk richten op je vak. 
 Als zelfstandig praktijkhouder 
moet je daarnaast kunnen omgaan met 
een markt die verandert en uitdagender 
wordt. Concurrentie bestaat volgens 
Kazemier steeds vaker in de vorm van 
ketens. Het opkopen en opschalen van 
praktijken gebeurt sinds zo’n twee jaar 

in rap tempo door grote 
namen als AniCura, Evi-
densia en de CVS Group. 
Zij richten zich vooral 
op het klantsegment 
van gezelschapsdieren. 
Wanneer je als zelfstan-
dige je entree maakt op 
de markt moet je dus 
ook rekening houden 
met deze ontwikkeling 
en de eventuele gevol-
gen voor jou als kleinere 

praktijkhouder. Hierbij 
valt bijvoorbeeld te denken aan hoe 
jij jouw praktijk positief en persoonlijk 
kunt onderscheiden ten opzichte van 
deze grotere ketens.
Toetreden tot een maatschap is tot 
slot een belangrijk punt wat niet on-
benoemd mag blijven. Deze intensieve 
samenwerking met anderen aangaan 

17

Figuur 7: Verhouding verschillende doelgroepen van dierenartspraktijken2.

“Hoewel veel 
zakelijke aspecten 
door je werkgever 
geregeld worden 

wil dat niet zeggen 
dat je als starter 

nergens aan hoeft 
te denken.”
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is een keuze waar je volledig achter 
moet staan. Kazemier geeft dan ook 
het advies: ‘Ben je nog zoekende, 
stel aansluiting [bij een maatschap] 

dan uit.’ Het is immers een besliss-
ing die je maakt voor de lange termi-

jn, waarbij je zeker moet zijn of je klaar 
bent voor een dergelijke toewijding.

 
Al met al is het niet voor iedereen altijd 
even duidelijk wat na het afstuderen de 
beste vervolgstap is. Begrijpelijk: De ke-
uzes zijn uiteenlopend en hebben alle-
maal plus - en minpunten. Iedere optie 
kent verschillende zakelijke aspecten 
waar aan gedacht moet worden, voor-
dat je aan de slag kunt gaan. VvAA kan 
op verschillende manieren een onder-
steunende rol spelen bij het voorzien 

van relevant advies en aansluitende di-
ensten. Los van al deze praktische zak-
en is het allerbelangrijkste uiteindelijk 
de bevlogenheid en het enthousiasme 
waarmee jij het vak als dierenarts gaat 
uitoefenen. Laat dit leidend zijn bij 
de keuzes die je maakt en de richting 
waarvoor je kiest!

1. KNMvD & VvAA, 2015, Aan De Slag 
Als Dierenarts, p.25

2. KNMvD & VvAA, 2015, Aan De Slag 
Als Dierenarts, p.24

3. KNMvD & VvAA, 2015, Aan De Slag 
Als Dierenarts, p.49

  3

 Begroting/ondernemingsplan
 Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 Financiering regelen
 Overdrachts- en/of maatschapscontract
 opstellen
 Personeel
 Beroepsaansprakelijkheid
 Beroepsrechtsbijstand
 Arbeidsongeschiktheid
 Zorgverzekering
 Pensioenvoorziening
 Inventaris
 Opstalverzekering
 Bedrijfsschade
 Administratie/belastingaangifte 

Heb je verdere vragen of wil je meer weten over wat VvAA voor jou kan betekenen? Neem een 
kijkje op https://www.vvaa.nl, stuur een mailtje naar dierenartsen@vvaa.nl of bel naar 030-247 
4315 om in contact te komen met één van onze adviseurs.

Afstuderen
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Maar hoe voelt een 
panda zich nu eigenlijk?

Het zal niemand zijn ontgaan dat afgelopen april twee panda’s 
aankwamen op Schiphol om vervolgens vervoerd te worden 
naar Ouwehands dierenpark in Rhenen. De twee panda’s dra-

gen de namen Wu Wen en Xing Ya en heel Nederland stond op haar 
kop. De media waren gegrepen door deze twee zwart-witte pluizen-
bollen uit China. Helaas mogen we maar vijftien jaar genieten van dit 
unieke koppel, want dat is hoe lang China de panda’s aan ons uitleent. 
Een land krijgt niet zomaar een panda van China, daar moet eerst een 
hele goede relatie tussen de twee landen voor tot stand komen. China 
gebruikt dan panda’s als een beloning als de relatie tussen hen en een 
ander land goed is en ze dat zo willen houden1.

 
Maar wat is een panda nu precies voor 
een dier? Een panda, reuzenpanda, 
pandabeer of bamboebeer is een zo-
ogdier dat hoort bij de beren (Ursidae). 
Ondanks dat de panda een roofdier 
is, eten ze vrijwel exclusief bamboe. 
Aangezien de panda zichzelf voedt met 
planten, zou je een spijsverteringsstel-
sel verwachten dat vergelijkbaar is met 
die van de koe of het paard. Niks is ech-
ter minder waar, want een panda heeft 
een kort maag-darmkanaal dat past bij 
een roofdier. Het lichaam heeft zich wel 
weten aan te passen aan  bamboe. Een 
panda loopt namelijk gevaar om (slok)
darm perforaties op te lopen door bam-
boe splinters. Het hele darmstelsel is 
daardoor een beetje te vergelijken met 
de sterke spiermaag van een kip; over-
al is een verdikking van de wand en 
een extra dikke slijmlaag, waardoor er 
minder snel perforaties plaatsvinden2. 
Van maart tot mei is het paarseizo-
en voor panda’s waarbij het mannetje 
actief opzoek gaat naar een vrouwtje. 
De vrouwtjespanda is slechts één tot 
drie dagen per jaar vruchtbaar, wat de 

kansen tot voortplanting verlaagt. De 
draagtijd is slechts 112 tot 163 dagen 
wat ook nog eens tot vier maanden 
vertraagd kan zijn na de bevruchting, 
omdat een vrouwtjespanda sperma 
kan bewaren voordat het bij de eicellen 
komt, zodat het jong in zo gunstig mo-
gelijke omstandigheden geboren kan 
worden. Pasgeboren panda’s wegen 
slechts 85 tot 140 gram en zijn volle-
dig afhankelijk van de moeder, omdat 
ze nog erg onderontwikkeld zijn bij de 
geboorte. Na ongeveer anderhalf jaar 
heeft het pandajong zijn moeder niet 
meer nodig. Om deze reden wordt een 
vrouwtjespanda maar eenmaal in de 
twee jaar bevrucht3.  
 

Oorspronkelijk komt de panda voor in 
de laaggelegen gebieden in delen van 
Azië, maar door menselijk ingrijpen van 
hun leefgebied, komen ze nu in het wild 
alleen nog maar voor in de beboste 
berggebieden3. Een panda kan tussen 
de 70 en 125 kg wegen en heeft een 
dikke huid en vacht die aangepast is 
op het leefgebied. De panda heeft -net 
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als de ijsbeer- een zwarte huid en al-
leen de vacht is zwart-wit gekleurd. 
De reden hiervoor was lange tijd on-
duidelijk, maar in hun oorspronke-

lijke habitat is het wel logisch. Daar 
zijn namelijk donkere en belichte ple-

kken bos met vaak besneeuwde delen, 
net zoals hun vacht deels wit is. Ook 
is het zo dat een panda een soort van 
uiteen valt in verschillende delen door 
de zwarte vlakken en daardoor niet 
snel te herkennen als dier4.  De panda 
is actief in schemer en donker en houdt 
in tegenstelling tot andere beren geen 
winterslaap. Tijdens de wintermaanden 
verplaatst een panda zich daarom naar 
de lager gelegen gebieden waar de 
temperaturen hoger liggen dan in de 

bergen. De vacht van de panda 
is aangepast aan de kou door 

klieren die de vacht waterdi-
cht maken met daarbij een 

dikke huid met een spek-
laag eronder5. 
 

 
 

In de Westerse wereld 
werd de panda pas 
aan het einde van de 

19e eeuw bekend toen 
een Franse missionaris 

de panda voor het eerst 
beschreef nadat hij de 

pandahuid onder ogen was 
gekomen6. Sinds de vorige 

eeuw is de panda populair van-
wege zijn bijzondere vachtpatroon 

en opmerkelijke gedrag in dieren-
tuinen. Gezien de zeldzaamheid 
van de panda, zijn er buiten 
China lange tijd slechts enkele 
panda’s wereldwijd te bewon-
deren in dierentuinen gewe-
est. Het houden van panda’s 
is voor een dierentuin een 
dure grap en kost ongeveer 
vijf keer zoveel als een olifant 
in gevangenschap7. De pan-
da is wel een publiekstrekker 
en zal vooral in het begin veel 

extra bezoekers trekken, maar na ver-
loop van tijd vlakken deze aantallen af 
en blijven de hoge onderhoudskosten 
bestaan. Een panda heeft namelijk 
ontzettend veel bamboe nodig wat zeer 
kostbaar is. Daarnaast 
moet aan de Chinese regering huur 
worden betaald voor de panda’s, omdat 
de panda’s staatseigendom blijven van 
de Chinese overheid en als een dieren-
tuin panda’s wilt houden, dan moeten 
ze daar huur voor betalen. Ook zijn alle 
panda nakomelingen die buiten China 
worden geboren eveneens staatseigen-
dom van China7.  Vrijwel alle panda’s in 
gevangenschap zitten in hetzelfde inter-
nationaal gecoördineerde fok- program-
ma. De afgelopen jaren zijn hierdoor al 
meerdere panda’s in gevangenschap 
geboren8, waaronder een record aantal 
van 42 panda jongen uit 30 panda’s 
dit jaar in een onderzoeks- centrum in 
China9. Wat betreft dierwelzijn is er nog 
te weinig bekend wat een panda nodig 
heeft in gevangenschap, dit is nog niet 
voldoende onderzocht. Wat heeft een 
panda precies nodig en hoe moet het 
management geregeld zijn? Hier is nog 
maar heel weinig over bekend10. Wel 
is uit recent onderzoek gebleken dat 
multipare panda moeders in gevangen-
schap meer tijd besteden aan belan-
grijk moederlijk 
g e d r a g 
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Figuur 8: Lopende pan-
da. Bron: Smithsonian 
Insider. Geraadpleegd op 
27-09-2017
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zoals verzorgen, vasthouden en 
voeden, daarnaast waren 
de jonge panda’s van deze moeders 
minder luidruchtig dan die van 
primipare panda moeders11. Uit een 
ander onderzoek van begin dit jaar 

is er gekeken naar het stereotiep 
gedrag van panda’s in gevangenschap. 
Hieruit is gebleken dat licht intensiteit 
significant gecorreleerd is met 
alle stereotiep gedrag. Een hogere 
omgevings- temperatuur zorgde voor 
minder lang ijsberen (pacing), maar 
wel komt het dan vaker voor. Het kwam 
er op neer dat stereotiep gedrag bij 
dierentuin dieren niet per se betekent 
dat het welzijn van deze dieren slecht 
is, maar dat het eerder een manier 
is om om te gaan met een vreemde 
omgeving12. Ook is er gekeken naar het 
welzijn van panda’s bij transport per 
vliegtuig. Hieruit bleek dat de cortisol 
waardes tijdens de vlucht het hoogst 
waren in vergelijking met 30 dagen na 
het transport. Verder waren er geen 
lange termijn gedragsveranderingen of 
problemen door het transport13.  
 

  
De habitat van een panda in het wild 
is anders dan die van een panda in 
gevangenschap. Er is nog te wein-
ig bekend over het welzijn en wat nu 
precies het beste is voor een panda in 
gevangenschap wat betreft welzijn en 
management. Om deze redenen is het 
dus moeilijk om te zeggen of een pan-
da gelukkig wordt in gevangenschap. 
Wel is het belangrijk om te weten of 

een panda vrouwtje multipaar 
of primipaar is als ze in het fok-
programma zit, want pasgeboren 
panda’s hebben veel zorg van de 
moeder nodig, die een multipare 
panda beter geeft dan een primipare 
panda. Hier kan rekening  mee worden 
gehouden bij het management. Als de 
omgeving in een dierentuin veel afwijkt 
van de natuurlijke habitat van een pan-
da, dan is stereotiep gedrag vrijwel 
onvermijdelijk. Een panda ervaart ti-
jdens vliegtuigtransport stress, maar 
daarna niet meer. Ook zijn er na de 
vlucht geen gedragsveranderingen of 
problemen die door het transport 
komen. Om betere conclusies te trek-
ken wat betreft panda welzijn is er 
meer onderzoek nodig.

1. Pandaberen Ouwehands Di-
erenpark. Geraadpleegd 
op 0509-2017. https://
www.pandabe erindier-
entuin.nl/

2. Giant Panda. Geraad-
pleegd op 0509-2017. 
https://www.giantpan-
da.com/index.htm l   

3. Ailuropoda melanoleuca 
giant panda. Geraadplee-
gd op 05-09-2017. http://
animaldiversity. org/ac-
counts/Ailuropo da_melano-
leuca/  

4. Burton, M., (1980). Dieren encyclo-
pedie deel 6. Reed Business, Doet-
inchem, pp 1813-1815  

5. Whitfield, P., (1984). Encyclopedie 
van het dierenrijk. Alle gewervelde 
dieren in woord en beeld. Areopa-
gus, pp 84-85.

6. Hillenius, D., (1971). Spectrum Di-
eren Encyclopedie Deel 5. Uitgever-
ij Het Spectrum, pp 1574-1578.

7. Eats Shoots, leaves and much of 

“Stereotiep gedrag 
bij dieren betekent niet 
per se dat het welzijn van 
deze dieren slecht is, maar 
dat ze aan manier hebben 
om om te gaan met een 
vreemde omgeving”
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Figuur 9: Panda met 
nakomeling. Bron: Karl 
Drilling, Baby panda Yun 
Zi wrestling with his mom 
Bai Yun. Geraadpleegd 
op 27-09-2017.
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Marina Meester

Biologisch eten. Was het ooit voor alternatievelingen, nu is het 
voor de massa. Was het eerst te vinden in de natuurwinkel, nu 
ligt het in de supermarkt, tussen de ‘normale’ producten. Maar 

wat is tegenwoordig normaal? Biologisch eten wordt gezien als goede 
daad. Je eet biologisch om te zorgen voor de dieren, maar ook voor de 
aarde, zelfs voor de toekomst van ons bestaan. Het lijkt een prachtige 
manier om je steentje bij te dragen. Hebben we met de biologische 
manier van verbouwen en dieren houden, dan de steen der wijzen 
gevonden? Is biologisch de toekomst? Milieutechnisch is het antwoord 
niet zo makkelijk als we geneigd zijn te denken.

Typ bij Google in: “Wat is biologisch?” 
en je ziet de website Bionext.nl. Hun 
definitie is als volgt:
“Biologisch is de meest duurzame 
manier om landbouw te bedrijven en 
voedsel te produceren. Het milieu 
wordt gespaard, biodiversiteit bev-
orderd, natuurlijke hulpbronnen in 
stand gehouden, kringlopen bewaard, 
dierenwelzijn gerespecteerd, het plat-
teland leefbaar gehouden, en consu-
menten verwend met voeding die met 
natuurlijke ingrediënten en procedés is 
vervaardigd1.”
Deze definitie komt grotendeels over-
een met die in de verordening (EG) Nr. 
834/2007, inzake de biologische pro-
ductie en etikettering van biologische 
p r o - ducten2. De 

beginse-
l e n 

voor de biologische landbouw, 
die in deze verordening zijn 
beschreven, zijn gericht op 
het mileu, het dierwelzi-
jn en de consument. 
Aangaande het mileu 
omvatten de begin-
selen onder andere 
dat natuurlijke en 
herbruikbare bron-
nen moeten worden 
gebruikt om land-
bouw te beoefenen 
en dat veehouden 
moet zijn aangepast 
aan de locatie en grond 
waar dit plaatsvindt. De 
dieren moeten biologisch 
gevoerd worden, permanente 
toegang tot uitloop hebben en 
altijd toegang tot weidegrond of ru-
wvoer hebben. De minimale eisen wat 
betreft leefoppervlak liggen ook hoger 
voor biologisch vee ten opzichte van 
conventioneel gehouden vee. Voor 
plantaardige productie (en ook biolo-
gisch diervoeder) is vastgesteld dat ge-
wasbescherming en bodemverbetering 
alleen door middel van producten mag 
die aan de toegangscriteria in artikel 
16 voldoen. Dit houdt simpel gezegd in 
dat er geen landbouwgif en kunsmest 
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Het lijkt zo logisch
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Figuur 10.  Nieuwe verpa-
kkingen beter leven-vlees 
bij Albert Heijn, Dierenbes-
cherming. Geraadpleegd op 
20-10-17. 
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Milieu

mag worden gebruikt2.

 

Uit de opgestelde regels blijkt dat het 
milieu een speerpunt is van organ-

isch produceren. De agrarische sector 
beïnvloedt het milieu op verschillende 
wijzen: Ten eerste draagt de sector bij 
aan het versterken van het broeikase-
ffect. Ten tweede komt veel ammoniak 
vrij vanuit de urine en mest van vee en 
bemesting van land, die samen met 
voornamelijk stikstofoxide en 
zwaveloxide zure regen vero-
orzaken. Ten derde is er 
eutrofiëring, oftewel ver-
mesting, die nitraat en 
fosfaat in de bodem 
en in grondwater 
verhoogt en zo de 

biodiversiteit van 
het bodemleven 
in negatieve zin 
verandert. Al deze 
aspecten van milieu-
verontreiniging moet 

men betrekken, bij het 
vergelijken van biologische 

en conventionele landbouw3.

Het eerstgenoemde en grootste mi-
lieuprobleem waarbij de agrosector 
betrokken is, is het broeikaseffect. Dit 
wordt met name door koolstofdioxide, 
methaan en lachgas veroorzaak4. In 
onderzoek naar deze effecten rekent 
men vaak de invloeden van methaan 
en lachgas om in CO2 equivalenten, 
om tot een CO2 voetafdruk (een maat 
voor de CO2 uitstoot) te komen van een 
agrarisch product. Onderzoek naar de 
voetafdruk van melk, wees uit dat het 
CO2 equivalent van biologische melk 
significant hoger is dan van standaard 
melk (1.61 vs. 1.45 kg)5. Dit verschil 
was te wijten aan een efficiëntere 
melkproductie (ECM – energy corrected 
milk) en dus met het voer dat melkvee 

krijgt op de verschillende typen bedri-
jven. 
Echter, het beschikbaar voer is erg 
wisselend per land en regio. In een 
grootschalig Nederlands onderzo-
ek waar men data van 10 conven-
tionele met dat van 11 biologische 
melkveehouderijen heeft vergeleken, 
kwam conventioneel óók beter uit de 
bus, wat betreft broeikasgassen6. Hier 
is rekening gehouden met alle kenmerk-
en van de bedrijven en gekeken hoe 
deze correleerden met de gemiddelde 

Nederlandse melkveebedrijven. 
Vleesproductie heeft veel 

meer effect op het broe-
ikaseffect. Ook in deze tak 

van veeteelt ziet men dat 
de CO2 voetafdruk van 

conventionele bedri-
jven lager is dan van 
organische bedri-

jven. Een biologisch 
gehouden dier heeft 

namelijk vaak een lan-
gere periode nodig tot 

het klaar is voor de slacht, 
waardoor er langer en dus 

meer emissie van enterische 
fermentatie en mest is, per kilogram 
(kg) vlees7. Er was in dit onderzoek ook 
rekening gehouden met de productie 
van het veevoeder, bijvoorbeeld via de 
hoeveelheid diesel die wordt gebruikt 
voor een hoeveelheid maissilage. Deze 
stap in het produceren van het uitein-
delijke rundvlees, had een lagere ho-
eveelheid kg CO2eq/kg levend gewicht 
(LW), bij organisch versus conservatief 
(3.6 vs. 4.5) vanwege absentie van syn-
thetische mest, maar deze maatregel 
kon het verschil onder aan de streep 
niet maken (24.62 vs. 18.21 kg/kg LW).

 
De voorstanders van biologisch, en 
alle andere oplettende lezers, denk-
en nu: Maar, dit is maar één aspect 
van milieuverontreiniging. Voor deze 
mensen wordt het nu interessant. Er is 
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niet één van de 
massa, je bent die 

persoon die even naar 
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dan wel met de fiets. 
Dat is beter voor 

het milieu.”
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een methode ontwikkelt, waardoor de 
impact van een product of proces, op 
meerdere milieufactoren, integraal kan 
worden beoordeeld. Zo’n life cycle as-
sessment (LCA) houdt hierbij rekening 
met alle fases in de ontwikkeling van 
een product. Als men bijvoorbeeld met 
behulp van een LCA kijkt naar vlees 
of melk als product, wordt daarbij dus 
ook de opfok van kalveren tot melk- of 
vleeskoeien bij betrokken8. Deze meth-
ode wordt steeds vaker toegepast om 
de duurzaamheid van verschillende 
landbouwsystemen eerlijk te kunnen 
vergelijken. In een LCA waar de impacts 
van varkenshouderijen in 15 Europese 
landen werden vergeleken, werd per kg 
LW de invloed van klimaatverandering, 
acidificatie, eutrofiëring, energiever-
bruik en gebruik van weiland berekend. 
Ook in dit onderzoek ziet men wat be-
treft voeding produceren vóór de vark-
ens, dat organische voeding een lagere 
waarde heeft wat betreft klimaatveran-
dering (CO2/kg voer) dan convention-
eel voer. Ook eutrofiëring wordt mind-
er erg teweeggebracht door organisch 
voer (g PO4/kg voer). Hiertegenover 
staat wel, dat er 1.8-1.9 keer meer land 
voor nodig is om dezelfde hoeveelheid 
voer te produceren9.
In Tabel 1, die overgenomen is uit dit 
artikel, is te zien dat per kilogram vark-
ensvlees, rekening gehouden met alle 
stappen van geboorte tot moment van 
slachten van varkens, de biologische 

manier van varkens houden een 
hogere versterking van het broe-
ikaseffect heeft. Daarnaast is er 
een niet significant lagere versterk-
ing van eutrofiëring, een hogere ver-
zuring, meer energieverbruik en meer 
dan dubbel zoveel gebruik van land. 
Deze resultaten komen overeen met 
meerdere andere studies. De verschil-
len tussen de studies, zijn ontstaan 
doordat deze organische bedrijven in 
vergelijking met die in andere studies 
een efficiëntere productie hebben dan 
gemiddeld. Het landgebruik verschilt 
van dat in de andere studies, door 
een mindere opbrengst van de akker-
bouw10-12. In de tabel wordt ook de im-
pact per hectare grond vertoond. Hier 
zijn de verhoudingen compleet anders, 
met als verklaring dat er per vierkante 
meter minder kilo dier wordt gehouden.
De LCA die nu is toegelicht, is er één 
uit velen. Voor vrijwel alle agrarische 
producten is informatie te vinden over 
de invloed op het milieu. Er zullen zeker 
ook artikelen zijn, waar de organische 
bedrijven wel de minste schade aan 
het milieu toebrengen. Zoals eerder 
gesteld, hangt dit af van veel omgev-
ingsfactoren. Tevens spelen de inclusie-
criteria om bedrijven mee te nemen in 
het onderzoek, een grote rol. 

Echter, wat bij de voorbeelden in dit 
artikel en in veel andere onderzoeken 

Figuur 11. Impor-
tance of measuring 
energy use, Schnei-
der Electric. Geraad-
pleegd op 19-10-17.Tabel 1: Potentiële milieuimpact per kg varken (LW) of per hectare gebruikt land9
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naar voren komt, is dat de principes 
van biologische landbouw wellicht 
minder belastend zijn voor het mi-
lieu, maar dat deze ten koste gaan 

van de efficiëntie van de productie 
in deze tak. Daardoor is het uitein-

delijke stukje vlees, of glas melk, dat 
de bewuste consument heeft betaald, 
niét duurzamer. Tot op de dag van 
vandaag kan de gemiddelde biologis-
che boer vanwege de regels die met bio 
verbonden zijn, zijn productie nog niet 
gelijkstellen aan dat van een conven-
tionele boer. De biologische boer heeft 
meer plaats en meer tijd nodig voor 
dezelfde producten. Dit betekent, hoe 
erg het ook tegen de beleving van de 
consument ingaat, dat biologisch niet 
de oplossing is voor een duurzame toe-
komst.
Voel je nu niet aangevallen of teleurg-
esteld. Op veel andere manieren is bi-
ologisch een mooi concept. Echter, het 
is mooi als niche. Dus wees vooral ook 
trots. Je bent niet één van de massa, 
je bent die persoon die even naar de 
natuurwinkel gaat. Ga dan wel met de 
fiets. Dat is beter voor het milieu.
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Rebecca (23) heeft vorig jaar de bachelor Diergeneeskunde af-
gerond en is dit jaar september begonnen met de master One 
Health. Omdat dit een nieuwe master is en wij heel nieuwsgierig 

zijn hoe het er hier aan toe gaat, heeft Suzan van de redactie Rebecca 
geïnterviewd om eens te kijken wat deze master nu precies inhoudt. 
Rebecca wilde altijd dierenarts worden...

Mijn ouders hebben twee katten waar 
ik helemaal gek op ben, en daarom heb 
ik van jongs af aan altijd geroepen dat 
ik dierenarts wilde worden. Dit was mijn 
eerste inspiratie en motivatie, en uitein-
delijk ben ik dan ook daadwerkelijk di-
ergeneeskunde in Utrecht gaan studer-
en. De studie bleek wel wat pittiger dan 
ik vroeger dacht! 

 
 

Na het afsluiten van de bachelor wist ik 
niet meer zo zeker of ik wel dierenarts 
wilde worden. In mijn ogen was het 
veel theorie, veel hetzelfde en ik had 
ook het idee dat er zoveel mensen om 
mij heen liepen die meer gemotiveerd 
waren en misschien toch wel beter 
in het vak waren dan ik. Ik ben voor 
mezelf nagegaan waar ik echt in uit kan 
blinken, en ook echt iets toe kan voe-
gen. Wat mij trok aan de master One 
Health is dat je alleWmaal losse stukjes 
informatie bij elkaar hebt van verschil-
lende disciplines, en daarmee een ge-
heel maakt en een plan. Deze samenw-

erking trok me heel erg aan! Daarnaast 
ben ik ook wel perfectionistisch en leek 
het onderzoek me leuk, wat natuurlijk 
ook weer bij One Health past. 

 

Soms wel hoor, zeker als ik 
op de faculteit ben en mijn 
vriendinnen in witte jassen 
voorbij zie komen, dan 
denk ik wel: hè dat had 
ik ook kunnen doen. Aan 
de andere kant sta ik 
nog steeds achter mijn 
keuze, ik zie en hoor 
wat ze allemaal moet-
en doen en weten, ik 
vind het fijner om goed in 
een ding te zijn dan dat ik 
meerdere dingen een beet-
je weet. 

 

Omdat we de eerste groep ooit zijn 
die zijn gestart met deze master zijn 
we nog maar met een klein groepje. 

De One Health Master
Een interview met Rebecca Niesse

Rebecca Niesse

23 jaar 

Student One Health 

Bachelor 

diergeneeskunde

“One Health groeit, steeds meer disciplines weten 
ervan, het is iets van de toekomst en daardoor is 
denk ik heel veel mogelijk op banen gebied.”
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We zijn met 2 diergeneeskunde 
studenten, 2 studenten biomedis-
che wetenschappen en 1 student 
uit Maastricht die European Public 

Health heeft gestudeerd. Vaak heb 
je wel met meer studenten les omdat 

sommige weken les samenvallen met 
keuzevakken of tracks van andere stud-
ies. Daardoor bestaat je groep student-
en uit 10, soms 20 studenten. 

 

Ja dit merk je wel. De master One Health 
is gestart vanuit diergeneeskunde, dus 
veel onderwerpen die aan bod komen 
zijn gebaseerd op de kennis die je eerd-
er in de opleiding diergeneeskunde 
hebt gehad. Daardoor merkte je wel 
dat andere studenten er zeker aan het 
begin moeite mee hadden. Dan werd 
er bijvoorbeeld naar zoönoses gevraa-
gd en had de student European Public 
Health geen idee. Aan de andere kant 
zijn er andere vlakken waarop zij weer 
veel meer weten, zoals mensenkennis. 
Je leert veel van elkaar en ook op meer-
dere manieren naar een probleem te 
kijken. 

 

De eerste week in september was een 
introductieweek. Daarna krijg je 5 wek-
en intensief les van 9u ’s ochtends tot 
17u ’s middags, vaak van docenten, 
gastdocenten of PhD studenten. Na 
deze weken word je in het diepe gegoo-
id en moet je beginnen met onderzoek. 
Je doet een onderzoek van 9 maanden, 
en uiteindelijk nog een van 6 maanden. 
Hier wordt je wel prima mee op weg ge-
holpen en ook erg goed in begeleid. Ik 
heb ook echt een onderwerp gevonden 
waar ik zelf veel interesse in heb. 
Ook als je minder interesse hebt in 
onderzoek, door de begeleiding vlieg 
je er doorheen, en One Health groeit, 
steeds meer disciplines weten ervan, 

het is iets van de toekomst en daardoor 
is denk ik heel veel mogelijk op banen 
gebied. 

 

Ik doe onderzoek naar eigenaren die 
samen met de hond willen afvallen, 
en kijk uiteindelijk of afvallen met een 
maatje meer kans van slagen heeft. 
Mensen die in mijn onderzoek mee 
kunnen doen, hebben overgewicht en 
zijn trotse eigenaar van een hond (hoeft 
niet te dik te zijn). Het idee erachter is 
dat je afvallen met een maatje beter 
en langer volhoudt dan alleen. Voor de 
hond heeft het ook voordeel want het 
betekent meer beweging. Tot nu toe 
gaat het goed want ik heb al behoorli-
jk wat mensen die aan mijn onderzoek 
mee willen doen. 

 

Nee, het gaat ook over totaal andere 
onderwerpen zoals milieu en mens. 
Natuurlijk hebben sommige onderw-
erpen zoals zoönoses en mestprob-
lemen wel betrekking op LH, maar bi-
jvoorbeeld antibioticaresistentie is dan 
weer groter. Ook zijn er zat zoönoses 
bij gezelschapsdieren en de afdeling 
paard te noemen die aan bod komen. 

 
 

Natuurlijk als je zeker weet dat je in 
One Health verder wilt, het is een breed 
onderwerp en je kunt heel veel kanten 
op. Ook als je aan het eind van de bach-
elor bent en nog steeds twijfelt wat je 
uiteindelijk wilt gaan doen is het zeker 
de moeite om eens te komen kijken bij 
deze master. Het is zonde om 2,5 jaar 
coschappen te lopen en hier vervolgens 
toch niks mee te gaan doen. 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden na 
het lezen van dit interview kun je con-
tact opnemen met Rebecca Niese, Len 
Lipman of Wietske Dohmen. 

Rebecca Niesse

23 jaar 

Student One Health 

Bachelor 

diergeneeskunde



 

Aletta den Boer

Student Dier- 

geneeskunde
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Huiselijk geweld bij dieren
Minisymposium 24-10-2017

Huiselijk geweld: het is iets waar niet alledaags over gesproken 
wordt. Het is altijd de vraag wat de juiste oplossing is en hoe 
je de betrokkenen het beste kan helpen. De herkenning zelf is 

nog lastiger, vaak omdat het slachtoffer er zelf niet over wil praten of, 
in het geval van de dieren, er niet over kan praten. 

Het minisymposium ging juist ook op dit aspect in, om ons ervan bewust te maken 
dat wij als toekomstige dierenartsen wel degelijk met deze situaties een verschil 
kunnen maken en de mensen en dieren die in zo’n situatie gevangen zitten een 
uitweg te bieden. Natuurlijk gaat het hier vooral om het herkennen van huiselijk 
geweld en het zetten van de eerste stap richting bijvoorbeeld de politie. Uiteindelijk 
blijft het oplossen van de situatie aan de mensen zelf, vaak geholpen door politie 
of sociaal werkers. Tijdens het symposium was er een aantal interessante lezingen 
over hoe je de signalen kan herkennen, wat je vervolgens moet doen en, ook ze-
ker van belang, waarom huiselijk geweld nu eigenlijk zo’n moeilijk onderwerp is en 
waarom slachtoffers vaak in de situatie blijven zitten zoals die is in plaats van 
zelf hulp zoeken. 

De gastsprekers hadden zelf ervaring met het opsporen en oplossen 
van huiselijk geweld, waardoor ze niet alleen de theoretische kant, 
maar ook de praktische kant van het verhaal wisten te vertellen. 
Bijvoorbeeld dat juist je vertrouwensband met de eigenaar van het 
dier belangrijk is, zodat deze het gevoel heeft dat jij hen echt kunt 
helpen, maar dat confrontatie daarentegen juist averechts kan 
werken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, legden de 
sprekers uit wat de verschillende signalen zijn die je zowel aan het 
baasje als aan het dier kan waarnemen. Deze voorbeelden 
maakten het toch al niet zo makkelijke onderwerp 
nog heftiger, maar lieten ook zien dat dit echt een 
probleem is in onze maatschappij waar iets 
aan gedaan moet worden. Vooral omdat het 
zo lastig te herkennen en zo moeilijk om 
over te praten is, is het van belang dat 
mensen zich, bijvoorbeeld door middel 
van dit symposium, bewust worden 
van wat ze kunnen doen. Ik zou 
het goed vinden als hier tijdens de 
studie, maar ook tijdens naschol-
ingstrajecten, meer aandacht aan 
wordt besteed, want ik denk dat 
er vooral dan veel gedaan kan 
worden. Al met al vond ik het een 
heel leerzaam symposium en ik 
kijk er zeker ook naar uit om het 
keuzevak over dit onderwerp te kun-
nen volgen.
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Er bestaan zelfs twee erkende fobieën 
voor wormvormige structuren: scolecifo-
bie (angst voor wormen) en helmintho-
fobie (angst om geïnfecteerd te zijn met 
wormen). Misschien komt deze angst 
voor wormen wel voort uit de diepge-
wortelde en meer geaccepteerde angst 
voor slangen (ophidiofobie). Deze angst 
is vanuit onze historisch bepaalde chris-
telijke samenleving wijdverspreid onder 
de bevolking. In bijbelteksten wordt de 
vorm van de slang ook gekoppeld aan 
wormen en Joost van den Vondel maakt 
in één van zijn treurspelen over Adam 
en Eva melding van een worm die wordt 
gekoppeld aan de slang uit het paradijs 
en de dood (zie Box 1). Mogelijk komt 
hier de breed gedeelde afkeer/angst 
voor wormen vandaan die geleid heeft 
tot het algemene concept: “wormen zijn 
vies en moeten dood”. Dat is jammer 
omdat met wat meer kennis over de 
bijzondere levenscycli van wormen een 
doordacht bestrijdingsplan wel eens 
zeer effectief kan zijn.

Voor wat betreft de wormbestrijding in 
veterinair perspectief lijkt het er soms 
op dat de angst voor wormen zodanig 
is geaccepteerd dat er geen ruimte is 
voor doordachte logica in de onder-
bouwing van een bestrijdingsplan. Er 
wordt met name ingezet op “alles moet 
dood“ via het gebruik van anthelminti-
ca terwijl dit vaak niet haalbaar is. Deze 

“strategie” heeft in het verleden geleid 
tot de selectie op resistente wormlijnen 
bij maagdarmwormen van paarden en 
schapen, leidend tot een probleem dat 
ons heeft gedwongen te zoeken naar 
alternatieve bestrijdingsmethoden. 
Schapen en paarden, die normaliter 
over grote afstanden rondtrekken, gra-
zen in de huidige tijd op een beperkt 
stukje land. Hier moet men dan met 
name goed doordachte wormbeheers-
ing toepassen omdat anders de dieren 
ziek zouden kunnen worden.

De wormbestrijding bij honden en kat-
ten leunt echter nog steeds zwaar op 
een blind ontwormingsadvies. We wet-
en op het moment dat een anthelminti-
cum wordt toegediend niet of er bij een 
hond/kat wormen in het maag-darmka-
naal aanwezig zijn en na behandeling 

Volksgezondheid

Het blijft bijzonder. Virusinfecties en infecties met bacteriën 
worden door veel studenten interessant gevonden of inge-
nieus en een uitdaging voor de medische wereld. Aan de an-

dere kant worden schimmels en parasieten ronduit smerig gevonden 
en men wil eigenlijk alleen maar weten hoe ze zo snel mogelijk gedood 
kunnen worden. Waarom roepen met name worminfecties bij zoveel 
mensen een gevoel van afgrijzen op, terwijl dat minder geldt voor an-
dere groepen ziekteverwekkers? 

Spoelwormen
Om gek van te worden!

“Wij hebben als 
dierenarts de schone 
taak om mensen bewust 
te maken van het feit dat 
hun schijnbaar gezonde 
huisdier vele duizenden 
Toxocara eieren per dag 
uit kan poepen zonder 
dat zij het merken”
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controleren we ook niet of de behan-
deling succesvol was. Dit is vreemd 
in het tijdperk van Good Veterinary 
Practice en Evidence Based Veterinary 
Medicine. Waarom is de situatie zo an-
ders bij gezelschapsdieren dan bij de 
paarden en schapen? 

Het antwoord op die vraag is: 
. Toxocara 

spp. kunnen namelijk ook de mens in-
fecteren. Infecties met Toxocara spp. bij 
volwassen honden en katten zelf leiden 
maar zelden tot verschijnselen. Hier is 
dus de gezondheid van het dier zelf een 
veel minder belangrijke reden voor het 
ontwormen. Voor pups en kittens ech-
ter, geldt dat een Toxocara infectie wel 
degelijk ernstige gevolgen kan hebben 
en deze groep dieren dient dan ook 
middels het gebruik van anthelmintica 
beschermd te worden.

Wanneer we, in de context van blind 
ontwormen van honden en katten, het 

hebben over ‘infecties’ bedoelen 
we specifiek ‘patente infecties’. 
Dat zijn worminfecties waarbij 
eieren worden uitgescheiden. Bij 
honden is over patente infecties met 
Toxocara canis het meeste bekend. 
In Nederland weten we dat gemiddeld 
gezien 5% van de “volwassen honden” 
wormeieren uitscheidt. Blind ontwor-
men met de meest gangbare middel-
en zou dus in 90-95% van de gevallen 
op een onnodig tijdstip plaatsvinden. 
Toch gaan we er vanuit dat bijna 100% 
van de honden die regelmatig buiten 
komen geïnfecteerd is met Toxocara. 
We bedoelen dan dat er ergens in het 
lichaam van deze honden, buiten de 
darmen larven aanwezig zijn. Deze wa-
chten op betere tijden waarin zij hun 
kans schoon zien om naar de darm 
te migreren alwaar zij vele duizenden 
eieren per worm per dag kunnen gaan 
produceren. Deze eieren moeten eerst 
nog rijpen in de omgeving, maar daar-
na kunnen zij jaren lang infectief blijven 
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Box 1

En de slang: "Hij is God van eeuwigheid her en Schepper van alle 
dingen die Hij mij heeft gegeven en Hij werd zwak, omdat Hij mijn 
heerlijkheid zag die groter was dan de Zijne, waarop Hij ontbrandde 
in het heftigste vuur van Zijn toorn, mij vervloekte, mij mijn heerlijk-
heid ontnam en daarmede de schandelijke wormen op aarde tooide, 
opdat zij aan Zijn beeltenis gelijk zouden worden; mij daarentegen 
begiftigde Hij met de eeuwige vloek en gaf mij deze allerschandelijk-
ste gestalte van een worm!"
Jakob Lorbers – Het grote Johannes evangelie.17

Eva: Och eedle boom, hoe durf ik wagen
uw ooft te plukken! Eedle boom,
gezaligd door het appeldragen,
hoe klopt mijn hart, uit schrik en schroom?
O blozende appel, 'k zie u schieten
een straal van goud en levend rood.
Die zonder smet u mocht genieten! 
'k Genaak u bevend. Zou de dood,
een worm zich in dien boezem bergen

Adam in ballingschap, of Aller treurspelen treurspel. 
Joost van den Vondel
Naar: Adam in ballingschap, of aller treurspelen treurspel (1664)

Dr. Rolf Nijsse 
Dierenarts

Docent Klinische 
Infectiologie &

Veterinaire Parasitologie
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voor honden en ook voor andere dier-
en, waaronder dus de mens.

Indien een infectie met eieren plaatsvin-
dt bij prooidieren, dan kan de larve er-
gens in het lichaam van het prooidier in 
rust gaan. Na opeten van het prooidier 
door de hond kan de larve uitgroeien 
tot een volwassen worm in het maag-
darmkanaal van de hond. Evolutionair 
gezien behoren wij tot de mogelijke 
prooien van hondachtigen en grote ka-
tachtigen. In de huidige tijd is dit met 

Chihuahua Fifi en Ragdoll Minous 
niet meer te verwachten. 

Maar voor de liefhebber: 
luister eens naar “Do-

denrit” van Drs. P. 
waarin je getuige 

bent van een 
familie op de 
vlucht voor een 
roedel wolven 
en je de mens 
als prooi be-
zongen hoort 
worden (arme 
Pjotr, Sonja en 

Igor). Hoe dan 
ook de spoel-

worm maakt het 
echter niet zo veel 

uit in wat voor prooidi-
er deze terecht komt, de 

larve gaat gewoon ergens in 
het lichaam van dat dier in ruste.

Wat krijg je er dan precies van wanneer 
je met zo’n spoelworm van hond of 
kat geïnfecteerd raakt? Wanneer 
de mens een ei van T. canis bin-
nen krijgt, dan komt de larve uit 
het ei, doorboort de darmwand 
en begint met een trektocht 
door het menselijk lichaam 
om uiteindelijk ergens vast 
te lopen. Dit kan op plekken 
zijn waar je als mens niets van 
merkt of op plekken met erns-
tige gevolgen. Het kan leiden tot 
de volgende ziektebeelden: 

Dit is een mooie naam voor een zeer 
vervelende aandoening, namelijk een 
larve in het oog. Ook al is de larve erg 
klein, dit kan tot blindheid leiden van 
een geïnfecteerd oog. De ontsteking 
van het netvlies is waar te nemen via 
retinoscopie.

• Verergering van astmatische 
klachten: 
In muizenstudies is aangetoond 
dat wanneer muizen geïnfecteerd 
zijn met Toxocara larven zij heftige 
overgevoeligheidsreacties kunnen 
vertonen in het longweefsel, dit is 
bij mensen ook te verwachten.

• Neurotoxocarose:
Hier komt de titel van dit stukje om 
de hoek kijken. Indien een larve 
in de hersenen terecht komt, kan 
dit namelijk gedragstoornissen 
of verminderde cognitieve vaar-
digheden tot gevolg hebben. Ook 
wordt dit gelinkt aan epileptiforme 
aanvallen, autisme, slaapstoornis-
sen en dementie. In tegenstelling 
tot de vorige twee ziektebeelden 
bestaan er over neurotoxocarose 
nog vele vraagtekens.  

• Vage klachten: 
Je kunt je waarschijnlijk wel voor-
s t e l l e n dat door 
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Dr. Rolf Nijsse 
Dierenarts

Docent Klinische 
Infectiologie &

Veterinaire Parasitologie

Figuur 12. Infectieuze ei 
van Toxocara cati. Bron: 
ESCCAP. Geraadpleegd 
op 01-01-2018.
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het lichaam rondtrekkende larven 
weefselbeschadiging geven. Bij 
mensen met vage klachten waar-
bij niet veel afwijkends kan worden 
aangetoond, maar wel antilicha-
men tegen Toxocara sp. worden 
gevonden, wordt nog wel eens de 
diagnose VLM gesteld. Hierbij is 
het wel goed om te bedenken dat 
er in de Nederlandse bevolking 
niet zo heel veel verschil bestaat 
tussen de seroprevalentie van ver-
dachte larva migrans patiënten en 
van de “gezonde populatie”. Dit 
maakt het diagnosticeren op basis 
van seropositiviteit erg lastig.

Hoe dan ook, wij hebben als dierenarts 
de schone taak om mensen bewust te 
maken van het feit dat hun schijnbaar 
gezonde huisdier vele duizenden Tox-
ocara eieren per dag uit kan poepen 
zonder dat zij het merken. Je zou dan 
de, wat minder goed onderbouwde 
route van blind ontwormen van hun 
huisdier kunnen aanraden, maar ef-
fectiever is het wanneer een eigenaar 
er voor zorgt dat de ontlasting van hun 
dier niet in de omgeving, maar in het 

huisafval terecht komt (dus niet 
in de GFT-bak!). Natuurlijk is het 
altijd van belang om goede hy-
giëne maatregelen toe te passen. 
Mochten er dan onverhoopt toch 
eieren vanuit de omgeving op bi-
jvoorbeeld de handen terecht komen, 
dan worden deze hopelijk gewassen al-
vorens de vingers in de mond terecht 
komen of voedsel kunnen besmetten. 

Dus 3 stappen voor de bestrijding van 
deze zoönose zijn:
1. Zorg dat de honden en katten poep 

niet in de omgeving terecht komt / 
blijft liggen.

2. Goede hygiëne zodat eventuele 
eitjes niet via de handen worden 
opgenomen.

3. Honden en katten op basis van di-
agnostiek ontwormen of indien niet 
anders kan blind ontwormen.

De volgende keer dat een eigenaar 
meldt: “mijn dier heeft geen wormen 
want hij is niet ziek en ik zie nooit wor-
men” kunt u ze van extra informatie 
voorzien over deze uitermate succesvol-
le, helaas ook schadelijke parasiet, die 
waarschijnlijk al langer een samenlev-
ingsverband heeft met hondachtigen 
dan de mens.
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Figuur 13. Levenscyclus van Toxocara canis. Bron: CDC. Geraadpleegd op 01-01-2018. 

Voor de al-
gemene richtlijnen 

omtrent wormbestri-
jding: zie www.esccap.

eu/richtlijnen/.
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