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Voor u ligt de “winteruitgave” van ons blad Speels. Speels is een
blad dat wordt gemaakt en uitgegeven door de Nederlandse
Databank Gezelschapsdieren (NDG), de grootste databank voor
gezelschapsdieren in Nederland. In dit magazine vragen wij aandacht
voor actuele onderwerpen over uw huisdier. De artikelen worden
geschreven door professionals en worden op een speelse manier
gebracht.
In dit nummer aandacht voor de Stichting Hulphonden en verder
een mooi verhaal van Rosita Steenbeek, de bekende Nederlandse
schrijfster die het grootste deel van het jaar in Rome woont.
Daarnaast een interview met haar. Ik hoop dat het u helpt om de
koude winter door te komen.
Met vriendelijke groet,

Leen den Otter
Dierenarts en voorzitter NDG

COVERFOTO
Rosita Steenbeek op het Forum Romanum, gefotografeerd door Art Khachatrian.
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FUN

Onze
helden
Fotografie: Marleen Verheul

Huisdieren zijn veel meer
dan alleen extra gezellgheid
in huis. Vaak slepen ze je
door moeilijke tijden heen.
Dat zijn onze superhelden.
Dat was voor de NDG een
reden om hier een leuke
Facebookactie van te
maken. De twee winnaars
werden beloond met een
fotoshoot. Het resultaat zie
je op de volgende pagina's.
6

Labradoodle Zuss

Annemay
en Zuss

Annemay is hoog sensitief en heeft door alle
prikkels die zij overdag krijgt problemen met
het in slaap vallen. Vroeger moesten haar
ouders dan naast haar bed blijven wachten tot zij sliep. Met de komst van Zuss, een
Australian Labradoodle, hoeft dit niet meer.
Zij slaapt op de kamer van Annemey en dat
geeft haar rust.
Annemay en Zuss voelen elkaar blindelings
aan. Een hond is net zo gevoelig en intuïtief
als een kind. Zuss werkt als een spiegel voor
haar en hierdoor zie je dat ze echt hartcontact heeft met Zuss. Zuss zorg ervoor dat
ze niet overprikkeld raakt, of neemt prikkels
weg. Annemay krijgt hierdoor ook meer zelfvertrouwen.
Zuss is haar echte superheld!
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Jolijn en
Marley

Papegaai Marley
Marley is een levendige grijze roodstaart die, toen hij 1,5
jaar oud was, bij Jolijn en haar man kwam wonen.
Marley kan goed praten: Vrouwtje dalijk werken, houdoe! (ja hij
heeft een brabantse tongval), hee pannekoekie, hou eens op, krijg
ik een kusje, baasje slapen, gaan we lekker snoepen?
Volgens Jolijn is Marley zo ontzettend belangrijk in hun huishouden.
Haar man is chronisch ziek en kan niet heel veel. Als hij veel pijn
heeft, voelt Marley dat perfect aan. Hij is dan rustiger, komt bij hem
zitten en is altijd lief. Als de pijn goed te handelen is dan is hij
veel meer een stuiterbal en zorgt voor de vrolijke noot in huis.
Je kunt echt merken dat hij weet wanneer het wel kan, en
wanneer niet.

8

BEROEMD

Geïnterviewd

Rosita Steenbeek
Ze studeerde theologie en
Nederlands en woont in Rome.
In 1994 verscheen haar eerste boek,
De laatste vrouw. Vele romans
volgden en verschillende boeken
over Rome. In 2015 verscheen haar
historische roman Rose.
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Interview door: Leen den Otter

1 Je woont nu al ruim 25 jaar in Rome en

wij kennen jou vooral van de boeken die
je over deze stad hebt geschreven. Bevalt
het nog steeds om in Rome te leven? Veel
Nederlandse toeristen vinden het nogal
een rommeltje worden.

Ik vind het nog steeds een voorrecht om in Rome te
wonen. Hoe langer ik er woon hoe dieper mijn band
met de stad wordt en ik blijf er voortdurend nieuwe
ontdekkingen doen. Toeristengolven spoelen door
de stad maar er zijn nog eindeloos veel stille ongerepte gebieden en op bepaalde tijden is het zelfs
bij de highlights uitgestorven. Toen ik om zeven uur
’s ochtends over de beroemde Piazza Navona liep
was daar alleen een man die een bal over het lange
plein gooide die zijn hondje ging ophalen om hem
terug te brengen. Onlangs liep ik na een etentje laat
in de avond langs het verlaten Colosseum en de
stille keizersfora. Het probleem van de vuilnis hoort
ook bij de Eeuwige Stad. Op veel plekken zijn stenen
in de muur gemetseld van vroeger eeuwen met de
oproep geen afval op straat te gooien op straffe van
dertig gouden ducaten ‘waarvan een derde naar de
verklikker gaat.’

2 De Italianen staan vooral bekend als

liefhebbers van lekker eten maar zijn het
ook dierenliefhebbers?

Jazeker, de schappen van supermarkten liggen ook
vol met heerlijke hapjes voor dieren. Bovendien
hebben de Italianen uitgebreide collecties
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dierenmode. Vooral in de winter zie je honden in
de prachtigste jasjes paraderen, met of zonder
capuchon. Het aantal vegetariërs groeit en de acties
tegen bont zijn fel.

3 In een van je boeken heb je over het

Kattenforum geschreven? Bestaat dat nog
steeds en hoe gaat het er mee?

Het gaat heel goed met het Kattenforum, dat bij mij
om de hoek ligt. Er worden nog steeds katten opgevangen. Ze krijgen zo nodig medische zorg, worden
ingeënt en gesteriliseerd. Een groot aantal heeft er
een vaste woonplaats, maar je kunt er ook een kat
adopteren voor in je eigen huis of op afstand door
geld te sturen voor voedsel en verzorging. Het blijft
een attractie de katten te zien spelen of zonnebaden op de antieke ruïnes en op de plek waar Julius
Caesar werd vermoord.

4 Je hebt veel over de Oudheid

geschreven, o.a. van de opgravingen in
Pompeï (mozaïeken). Zodoende weten dat
men toen ook al huisdieren hield. Was dat
niet opmerkelijk?

Op munten en mozaïeken zijn veel afbeeldingen
te zien van waakhonden met de term ‘cave canem’
eronder. Ook ganzen werden als waakdier gebruikt.
In 390 voor Christus redden ze met hun gekwaak
Rome van een aanval door de Galliërs. Julius Caesar
fokte konijnen maar hield ook een giraffe. De
keizers Domitianus en Caracalla hadden een leeuw

Pompeii
De oudste hondenpenning ooit
gevonden, met de tekst:
Pak me als ik wegloop en breng me
terug naar mij baas Viventius op het
landgoed van Callistus.

als gezelschapsdier. Ook werden vaak murenen
gehouden, vleesetende vissen. Marcus Crassus, een
rijke Romeinse politicus, sierde zijn murene met
oorbellen, halskettinkjes.

5 Hadden jullie vroeger thuis huisdieren?

Ja, we hebben katten gehad, konijnen, marmotten,
kippen, en ‘Pepsi’ heeft een tijd bij ons gewoond, het
schaap van de directeur van de frisdrankenfabriek
Vrumona. Het schaap had een poot verloren wat de
fabrikant niet esthetisch vond en toen hebben mijn
ouders zich over Pepsi ontfermd totdat de zoon van
de fabrikant terugkwam uit het buitenland die Pepsi
weer terug wilde.

6 In jouw familie waren veel dominees

maar ook mensen die zich bezighielden
met de bescherming van dieren. Wat kan je
daar nog over zeggen?

Mijn overgrootvader J.B.Th. Hugenholtz was predikant maar ook mede-oprichter van de Nederlandse
bond ter bestrijding van de vivisectie. Hij heeft er
veel over gepubliceerd en lezingen gehouden. Een
van zijn zonen, mijn oudoom Wim Hugenholtz,
jurist, heeft de dierenwet ontworpen. Mijn moeder
ging vaak bij hem logeren in een mooi huis op

het Rapenburg in Leiden. Daar zat ze regelmatig
aan tafel met honden en katten die bij hem waren
afgeleverd.

7 Je laatste twee boeken gingen over Jouw
familie (“Rose, een familie in oorlogstijd”)
en de Vluchtlingenproblematiek ( “Wie is
mijn naaste”). Wordt het weer tijd voor een
roman die in de Oudheid speelt

Al geruime tijd ben ik bezig met een historische roman over Julia, het enige kind van keizer Augustus.
Het was een veelbewogen leven van deze in 39 voor
Christus geboren dochter van de beroemdste keizer
ooit.
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Door: Rosita Steenbeek

JERRY
Middenin de nacht word ik wakker. De deuren naar het terras
staan open en ik luister naar
doordringend klaaglijk geroep.
Het is geen mens, al lijkt het op
babygehuil, maar het is een kat
die miauwt. Het gaat maar door,
luid en wanhopig, soms wordt het
zachter en dan zwelt het gekrijs
weer aan. Ik ga mijn terras op, kijk
naar beneden om te zien of hij
misschien zit opgesloten op de
binnenhof en gluur door de jasmijnstruiken naar het terras naast
het mijne. Geen kat te zien. Het
lijkt van boven te komen, van een
van de terrassen van de bovenburen of van de gebouwen naast het
onze, de Biblioteca Burcarda of het
Theater van Rome.
Zou hij ontsnapt zijn van het
Kattenforum? Vlakbij op het
Largo Argentina tegenover het
Theater van Rome wordt naast de
ruïnes van vier antieke tempels,
op de plek waar Julius Caesar is
vermoord, met veel succes een
kattenopvanghuis gedreven.
Het miauwen gaat maar door. Is
hem iets overkomen? Is hij gek

12

geworden? Of gewoon krols?
Helaas kan ik niks doen voor het
arme beest want die terrassen
zijn onbereikbaar. Zo kan ik niet
slapen, ik doe de deuren dicht.
Maar twee uur later word ik weer
wakker, het is tegen vijven. Ik
duw de deuren open en hoor nog
steeds datzelfde hartverscheurende gejank. Wat een energie
heeft dat beest. Nu hoor ik ook
een vrouwenstem. Op gedempte
toon roept ze: ‘Calmo Calmo
miccino mio.’ Rustig maar poesje
van me. Ik kijk omhoog en zie
een gedaante over het muurtje
van het terras hangen en met iets
zwaaien, een stoel, een ladder?
Het is niet goed te zien in het donker. Waarschijnlijk is het Serena die
op de bovenste verdieping woont
met haar echtgenoot en haar zoon
die een toneelopleiding volgt en
met zijn zwaar overacte vertolkingen op het terras alle buren rond
de binnenhof doet opschrikken.
Ook mijn overbuurvrouw Viviana
beklaagt zich regelmatig over dat
geschreeuw van Julius Caesar of
Othello vanaf het dak.
De poes is stil. Maar even later
begint hij weer en opnieuw sluit ik
de deuren.
Wanneer ik om acht uur opsta

hoor ik niks meer, totdat er gemiauw klinkt in het trappenhuis.
Later op de dag ontwaar ik de
buurvrouw bij de viskraam op de
kleurige Campo de’ fiori. Zodra ze
me ziet, spreidt ze haar armen in
een verontschuldigend gebaar.
‘Was dat uw kat?’
‘Scusi scusi. Hij is een week geleden
ontsnapt en had nu kennelijk de
weg terug gevonden.’ Maar hij zat
een terras lager en daarvandaan
kon hij niet op dat van hen komen.
Ze had zijn mandje naar beneden
gegooid, met zijn dekentje, eten,
in de hoop dat dat hem tot bedaren zou brengen, maar helaas. ‘Als
ik me over de rand boog was hij stil
maar zodra ik verdween begon hij
weer. MIAUW!! Als een baby.’
‘Hoe heet hij?’
‘Jerry. Mijn man lag lekker te slapen
en mijn zoon, het baasje van de kat,
doet een acteercursus in New York.’
Ze heeft vis voor Jerry gekocht.
Twee nachten later word ik
wederom gewekt door gemiauw.
Ook Viviana verschijnt in nachtgewaad op haar balkon. Maar
deze keer duurt het kabaal niet
lang. Jerry wordt in zijn mandje
opgetakeld.
De avond daarop klinkt weer

geroep. Nu van de bovenbuurman.
‘Jerry!’ klinkt het melancholiek over
de daken van Rome, ‘Jerry!!’ maar
er komt geen reactie. Zij gaan met
vakantie en Jerry is weer foetsie,
waarschijnlijk op vrijersvoeten.
De volgende dag vertelt Viviana dat
de bovenburen zijn vertrokken en
dat ze een mand voor Jerry hebben
achtergelaten vol eten, met een
touw eraan. Viviana heeft de sleutel
gekregen zodat ze Jerry als hij in het
mandje zit omhoog kan takelen. Het
zag ineens zwart van de meeuwen,
zei ze, en alle hapjes zijn weg.
‘Als hij opdaagt breng ik hem onmiddellijk naar het Kattenforum.’
Maar Jerry keert niet terug naar zijn
leeggegeten mandje.
Viviana vertelt dat Jerry gesignaleerd
is op het dak van het Teatro di Roma.
‘Hij kan daar heel gemakkelijk naar
binnen.
Jerry staat vast eerder op de planken
dan zijn baasje.’

Rosita Steenbeek
Hieronder een selectie van verschenen titels

Rosita Steenbeek studeerde een jaar theologie in Utrecht
(UU) maar zwaaide om naar Neerlandistiek in Amsterdam
(UvA) waar ze afstudeerde in de Moderne Letterkunde.
In 1994 debuteerde ze met de roman De laatste vrouw.
Vele romans volgden, zoals Schimmenrijk, Intensive Care,
Ander licht en in 2015 Rose Een familie in oorlogstijd. Ook
schreef zij meerdere boeken over Rome, de stad waar ze
woont. In 2017 verscheen het essay over compassie Heb
uw vijanden lief en in 2018 Wie is mijn naaste?, over de
vluchtelingenproblematiek.

Meer informatie?
Auteur: Rosita Steenbeek
Web: www.rositasteenbeek.com
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SOCIAAL

Hulphond Nederland
Meer dan 1000 mensen per jaar helpen
met de inzet van een hulphond

14

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke
zorgvraag de helpende hand. De inzet van hulphonden voorkomt isolement
en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in
het trainen en opleiden van hulphonden. De honden leren tot wel zeventig
vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische
behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen,
epilepsie of trauma’s, als ook jongeren met ernstige gedragsstoornissen, een
geestelijke beperking of het syndroom van Down.
1000 mensen
De stichting plaatste in 2012 als eerste
in Nederland een PTSS-hulphond bij een
veteraan met een posttraumatische stressstoornis. In de afgelopen jaren zijn met
Therapie-hulphonden honderden jongeren
met succes geholpen door therapeuten van
de stichting. De doelstelling van Hulphond
Nederland is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waardoor (re-)
integratie in de samenleving wordt bevorderd. De stichting heeft de ambitie om jaarlijks tenminste 1000 mensen te helpen door
de inzet van een hulphond. Ambassadeurs
van Hulphond Nederland zijn Anita Witzier,
Anky van Grunsven, Monique Heijn, Anouk
Smulders, Peter van Uhm, Frank van den
Wall Bake, Kim Kötter en Frits Wester.
EEN SPEELS MAGAZINE / 082019 /
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4 soorten hulphonden
Hulphond Nederland leidt vier soorten hulphonden op.
Een ADL-hulphond is getraind om iemand met
een lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei
activiteiten in het dagelijks leven (ADL). Zo opent een
ADL- hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij het
aan- en uitkleden, raapt post en andere zaken op,
doet was in de wasmachine, betaalt in de winkel en
drukt op licht- en liftknoppen.

De Epilepsie-hulphond is een signaleringshond die
speciaal wordt opgeleid voor mensen met epilepsie. De hond is getraind om te waarschuwen en te
helpen voor, tijdens en na een aanval. Ook biedt de
hond veiligheid en een verminderde afhankelijkheid
van anderen.
De PTSS-hulphond is een signaleringshond die
speciaal wordt opgeleid voor mensen met een
posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een PTSShulphond helpt zijn baas om te gaan met stress
veroorzaakt door traumatische ervaringen. De hond
is een buddy door dik en dun, vermindert angsten en
zorgt voor rust.
Een Therapie-hulphond is getraind om jongeren
en volwassenen met gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of psychiatrische problematiek
beter te laten functioneren en communiceren. Zij
kunnen agressie beter reguleren, leren voor zichzelf
op te komen en zitten lekkerder in hun vel. Therapiehulphonden worden niet bij een cliënt thuis geplaatst. Tijdens therapiesessies werken therapeuten
van Hulphond Nederland samen met de hulphonden
aan meer zelfvertrouwen en een versterkt zelfbeeld
bij deze doelgroep. In 75 procent van de gevallen
kunnen tien sessies de hulpvraag al oplossen.

16

Hulpverlening
Therapie en coaching met hulphonden
wordt aangeboden in samenwerking met
diverse jeugdzorginstanties. Daarnaast
kunnen particulieren die niet (meer)
in aanmerking komen voor gespecialiseerde hulpverlening zich rechtstreeks
bij Hulphond Nederland aanmelden voor
deze vorm van therapie.

Royal Canin is al meer dan 15 jaar trotse
partner van Hulphond Nederland.

EEN GEZOND GEWICHT
BEGINT MET GEZONDE GEWOONTES

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN
97% van de katten en honden in het grootste onderzoek naar
gewichtsvermindering ter wereld viel af met ROYAL CANIN®
Satiety Weight Management.1,2*

Gastgezinnen gezocht
Hulphond Nederland is op zoek naar gastgezinnen die
pups gedurende het eerste jaar van hun opleiding een
warm thuis willen bieden. In deze omgeving worden zij
opgevoed tot rustige en sociaalvaardige honden en leren
de eerste basiscommando’s. Bij het gastgezin komen ze in
allerhande situaties terecht en leren op iedere denkbare
plek hun rust te vinden en zich sociaal te gedragen. Hun
verantwoordelijke taak in de toekomst vraagt om een consequente opvoeding. Daarom worden gastgezinnen intensief begeleid vanuit Hulphond Nederland door gastgezinbegeleiders. In het gastgezin wordt de basis gelegd voor
een goede hulphond, die in zijn latere leven van zoveel
betekenis is. Bezoek voor meer informatie de website van
Hulphond Nederland: www.hulphond.nl/gastgezin. Daar
leest u ook terug in welke regio’s momenteel behoefte is
aan gastgezinnen en kunt u zich direct aanmelden.
Verdeling inkomsten voor opleiding en inzet hulphonden

VERMINDERD BEDELGEDRAG
Meer dan 82% van de katten- en hondeneigenaren gaf
aan dat bedelgedrag gedurende het onderzoek
stabiliseerde of verminderde.1,2
TEVREDENHEID
90% van de eigenaren was tevreden of zeer
tevreden met het gewichtsverminderingstraject van hun huisdier.1,2

Steun ons
Wil je stichting hulphond financieel helpen?
Ga dan naar www.hulphond.nl/steunen.

* Bij voltooiing van een 3-maanden durend gewichtsverminderingstraject
Referenties:
1
Flanagan J et al. An International multi-center cohort study of weight loss
in overweight cats: Differences in outcome in different geographical
locations. PLoS One 2018; 13(7):e0200414. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30044843

2

Flanagan J et al. Success of a weight loss plan for overweight dogs:
The results of an international weight loss study. PLoS One 2017;
12(9):e0184199. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590893/

WEIGHT
MANAGEMENT
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MEDISCH

Alles wat je altijd al wilde weten over

vaccineren en titeren
Over vaccineren, zowel van mensen als van dieren, is de laatste jaren heel veel
te doen. Ook zijn de meningen erover verdeeld. Vraag je bijvoorbeeld op een
verjaardag de mening over vaccineren aan verschillende diereigenaren, dan
zul je vaak net zoveel verschillende ‘adviezen’ te horen krijgen. Ook het internet
staat vol met allerlei verhalen. Om feiten en meningen te helpen scheiden,
gebruikt dierenarts Diana van Houten de laatste wetenschappelijke inzichten
om een aantal veel gestelde vragen over vaccinatie te beantwoorden.
Door: Diana van Houten, dierenarts

Hoe werkt een vaccin?
Wat er na een vaccinatie in het lichaam gebeurt,
lijkt op wat er gebeurt na het doormaken van een
ziekte. Een voorbeeld: als een hond hondenziekte
doormaakt en dit overleefd, zal het dier gedurende een bepaalde periode beschermd zijn tegen
hondenziekte. Dit komt doordat de hond weerstand
(immuniteit) tegen hondenziekte heeft opgebouwd.
De opgebouwde weerstand maakt het hondenziektevirus bij een volgende besmetting onwerkzaam,
waardoor de hond gezond blijft. Helaas gaat het
doormaken van een ziekte meestal samen met
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ernstige en soms blijvende ziekteverschijnselen. Als
je huisdier wordt gevaccineerd, zal zijn afweerapparaat daarop reageren door afweerstoffen te
maken tegen de ziekte waartegen is gevaccineerd.
Maar het dier zal ook geheugencellen aanmaken en
celgebonden afweer opbouwen. Het gevolg is dat
je huisdier gedurende een bepaalde periode is beschermd tegen deze ziekte. Omdat het vaccin (verzwakte) levende of gedode ziekteverwekkers bevat,
zal hij of zij van de vaccinatie niet ziek worden. Maar
hoe zit het dan met mogelijke bijwerkingen?

Hoe zit het met bijwerkingen?
Iedere toediening van een medicijn, maar ook van
een vaccin kan bijwerkingen veroorzaken. Bekende
bijwerkingen staan altijd op de bijsluiter vermeld.
Toch betekent dit niet dat deze ook zullen optreden.
De bijsluiter van bijvoorbeeld paracetamol staat ook
vol met dit soort bijwerkingen, maar dat weerhoudt
ons er niet van deze pil bij een flinke hoofdpijn toch
in te nemen. Een bijwerking kan vaak, soms of zeer
zelden optreden. Daarnaast kan een bijwerking
onschuldig, maar ook ernstig van aard zijn. Een
voorbeeld van een vaak voorkomende (>1 op de 10
dieren), maar onschuldige bijwerking van vaccinaties is het ontstaan van pijn of jeuk tijdens of na de
prik. Sloomheid, een verminderde eetlust en/of een
temperatuursverhoging zijn bijwerkingen die soms
(>1 maar <10 op de 100 dieren) na het toedienen
van een vaccin kunnen voorkomen. Dit is niet iets
om je zorgen over te maken, maar een teken dat het
lichaam hard aan het werk is en dat het immuunsysteem geactiveerd is. Gelukkig worden overgevoeligheidsreacties (dikke ogen, lippen of kop) slechts
zeer zelden (<1 op de 10.000 dieren) waargenomen.
Toch geldt altijd: indien je huisdier na een vaccinatie
onverwachte symptomen vertoont (bijvoorbeeld
braken), neem dan contact op met je dierenarts.

Waarom is
vaccineren nodig?
• Door je huisdier te laten vaccineren kan je niet
alleen voorkomen dat dat dier een bepaalde
ziekte oploopt, maar ook dat hij of zij deze
verder verspreidt.
• Je huisdier bouwt na vaccinatie een actieve
immuniteit op. Deze eigen immuunrespons
tegen de ziekteverwekker voorkomt dat je dier
ziek wordt en werkt tegen bepaalde ziektes
soms zelfs jarenlang.
• In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd,
is het doormaken van een infectie een grotere
belasting voor de afweer dan de reactie op een
vaccinatie. En sterker nog: vaccinaties beschermen in heel veel gevallen juist beter dan het
doormaken van de echte ziekte.
• Door je huisdier te laten vaccineren bescherm
je niet alleen jouw eigen huisdier tegen –soms
dodelijke- ziekten, maar voorkom je ook dat
andere dieren die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden omdat ze te jong, te oud of te ziek
zijn, de ziekte zullen oplopen.
• Door je huisdier te laten vaccineren tegen bepaalde ziekten bescherm je ook je gezinsleden
en anderen in de omgeving. Dit speelt met
name bij de zogenaamde zoönosen –ziektes
die van dieren op mensen kunnen worden
overgedragen- zoals rabiës (hondsdolheid)
maar ook bij leptospirose (ziekte van Weil).
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Wanneer je kitten of puppy laten vaccineren? ziekte bepaald. Een titerbepaling is niet zinvol voor
Natuurlijk wil je je huisdier zo optimaal mogelijk
beschermen. Bescherming begint met een goede
puppy- of kittenvaccinatie en een vaccinatie op de
leeftijd van één jaar. Hiermee legt je de basis voor
langdurige immuniteit. Na deze vaccinaties hoef je
alleen nog jaarlijks tegen leptospirose en besmettelijke hondenhoest (hond) of niesziekte (kat) te
vaccineren. Als je hond of kat een goede basisvaccinatie heeft gehad, is vaccineren om de drie jaar
voldoende tegen hondenziekte, parvo en besmettelijke leverziekte voor de hond en kattenziekte voor
de kat. Mogelijk kan deze driejaarlijkse hervaccinatie
zelfs uitgesteld kan worden, maar hiervoor moet je
een titerbepaling laten doen.

Titeren: wat is dit?
Bij titeren wordt de antilichaamtiter (hoeveelheid
afweerstoffen) in het bloed tegen een bepaalde
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álle ziektes waartegen je kunt vaccineren. Het heeft
alleen nut bij ziektes waarvan vaststaat dat de
aanwezigheid van die antilichamen ook betekent
dat je dier is beschermd tegen die ziekte. Er zijn namelijk ziektes waarbij dit verband niet bestaat, zoals
leptospirose of niesziekte. Het idee is dat je meer
op maat kunt vaccineren op geleide van de titer.
Maar eerlijk gezegd weten we niet helemaal precies
bij welke titer het individuele dier nog beschermd
is, vooral niet bij pups en kittens. De titerbepaling
kan dus vooral gebruikt worden als controle van de
vaccinatie.
Er zijn twee soorten titerbepalingen mogelijk: een
bepaling in het laboratorium of een bepaling door
middel van een zogenaamde sneltest (Vaccicheck®).
Voor beide testen moet de dierenarts allereerst
bloed afnemen. Bij de titerbepaling via het laboratorium is vaak iets meer bloed nodig, ook kan
het wat langer duren voordat de uitslag bekend is.
Deze uitslag is echter wel nauwkeuriger. Er kan in
het laboratorium namelijk precies bepaald worden
hoeveel neutraliserende antilichamen zich tegen
een bepaalde ziekte in het bloed van je huisdier

Bij titeren wordt de
hoeveelheid afweerstoffen
in het bloed tegen een
bepaalde ziekte bepaald.

bevinden. De testresultaten worden dan ook
weergeven door middel van een uitslag in getallen
(bijvoorbeeld 1:80). Deze kwantitatieve laboratoriumtest wordt gezien als de gouden standaard voor
de titerbepaling bij honden en katten.
Bij de titerbepaling via de Vaccicheck is minder
bloed nodig. Een afgemeten hoeveelheid bloed
moet in bakje A worden gedruppeld, waarna er
allerlei handelingen moeten worden verricht en de
test na ongeveer 30 minuten kan worden afgelezen.
De testresultaten worden weergegeven door middel
van een kleuromslag van het testoppervlak.
De kosten van een laboratoriumtest zijn wel hoger
dan die van de sneltest. Recente prijsverlagingen
hebben er wel voor gezorgd dat het prijsverschil
tussen de testen steeds kleiner wordt. Beiden testen
kan de dierenarts voor je regelen.
Een titerbepaling kan het beste als aanvulling op
de vaccinatie worden gebruikt. Een titerbepaling
kan bij volwassen honden in het reguliere vaccinatieschema worden ingezet náást de vaccinatie
tegen leptospirose en besmettelijke hondenhoest
– een titerbepaling van antistoffen tegen deze
laatste twee ziektes heeft immers geen zin. Een
ander moment waarop de titerbepaling ingezet
kan worden is op 16 weken leeftijd om te kijken of
de puppyvaccinaties goed aangeslagen zijn. Een
titerbepaling brengt uiteraard extra kosten met zich
mee. Naast de kosten voor vaccineren (bijvoorbeeld
tegen leptospirose, besmettelijke hondenhoest of
niesziekte), zijn er de kosten voor de bloedafname
en de titerbepaling.

Ik ga op vakantie
en neem mee…
Mocht je hond of kat meegaan op vakantie, dan zal
hij of zij zo goed als zeker aanvullende vaccinaties
moeten krijgen. Ga je de grens over met je huisdier,
dan mag dat alleen als de hond of kat op tijd is gechipt
én gevaccineerd tegen rabiës. De vaccinaties moeten
zijn bijgeschreven in een Europees dierenpaspoort.
Bepaalde Nederlandse vakantieparken stellen deze
aanvullende eis overigens ook. Ook in een dierenpension kan je hond of kat alleen terecht met bepaalde
vaccinaties. Daarnaast is een pension vrij om al dan
niet een titerbepaling te accepteren. Ook mogen zij
aanvullende vaccinaties of andere behandelingen
(bijvoorbeeld een antivlooienbehandeling) eisen
aan de eigenaren van de dieren die zij opvangen.
Informeer je dus ruim voordat jullie uitje staat
gepland naar de voorwaarden van je vakantieland
of opvangadres!

Meer informatie?
Heb je vragen over vaccineren?
Raadpleeg je dierenarts
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EEN GEZOND GEWICHT
BEGINT MET GEZONDE GEWOONTES

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN
97% van de katten en honden in het grootste onderzoek naar
gewichtsvermindering ter wereld viel af met ROYAL CANIN®
Satiety Weight Management.1,2*
VERMINDERD BEDELGEDRAG
Meer dan 82% van de katten- en hondeneigenaren gaf
aan dat bedelgedrag gedurende het onderzoek
ADVERTENTIE
stabiliseerde of verminderde.1,2
TEVREDENHEID
90% van de eigenaren was tevreden of zeer
tevreden met het gewichtsverminderingstraject van hun huisdier.1,2

* Bij voltooiing van een 3-maanden durend gewichtsverminderingstraject
Referenties:
1
Flanagan J et al. An International multi-center cohort study of weight loss
in overweight cats: Differences in outcome in different geographical
locations. PLoS One 2018; 13(7):e0200414. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30044843

2

Flanagan J et al. Success of a weight loss plan for overweight dogs:
The results of an international weight loss study. PLoS One 2017;
12(9):e0184199. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590893/

WEIGHT
MANAGEMENT

shoppen
Een fitte hond
met de FitBark®
De eerste stappenteller die speciaal is ontwikkeld
voor honden. Zo krijg je duidelijk in beeld of je hond
genoeg beweegt. Houdt hond en baasje gezond.
€ 80,- www.samenfit.nl

Een naambordje
voor je hond of kat
Een cadeau voor je huisdier dat
altijd mag blijven hangen!
Van hout en met de naam van je
dier erin gegraveerd.
€ 19,50, ndg.nl/naambord

handig
Al je dierenpapieren
handig opgeborgen
Een handige blikje waar huisdiereigenaren
al hun belangrijke documenten zoals
paspoort, inentingsboekje, registratiepasje,
rabiëspenning en nog veel meer in kunnen
bewaren. Gratis gegraveerd met de naam
van je huisdier.
€ 12,50 www.ndg.nl/shop
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#GEEN
TEKEN
#GEEN
VLOOIEN
Maandenlang
beschermd met
één behandeling
Vraag je
dierenarts
persoonlijk
advies!

www.vlooienenteken.nl

