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‘TAKE A BREAK’
Wanneer een dier ondanks alle maatregelen 
toch (veel) angst of stress vertoont, is het in 
veel gevallen mogelijk het consult te pauzeren 
of uit te stellen. Een vaccinatie is bijvoorbeeld 
zelden een gegronde reden een dier te beang-
stigen. Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is 
het dier ergens aan te laten wennen voordat je 
een bepaald onderzoek of behandeling uitvoert, 
kunnen angstremmende medicijnen of het 
gebruik van sedatie vaak uitkomst bieden. Om 
te voorkomen dat het toedienen of ingeven 
hiervan een drama wordt, is het belangrijk dit 
direct bij, of liever nog voor, de eerste tekenen 
van stress te doen. Ook wanneer je gebruik wilt 
maken van medicatie, zal je een consult dus 
mogelijk willen onderbreken of uitstellen. Het 
goed kunnen lezen van het dier en een eigenaar 
die zijn of haar dier goed kan lezen, helpt om 
zo vroeg mogelijk in te kunnen grijpen. Omdat 
subtielere stresssignalen vaak gemist worden, 
kan het zinvol zijn een gedragstherapeut in te 
schakelen om eigenaren te leren  
hun dier te lezen. (6) 

INVLOED ANGST EN STRESS  
OP KLINISCHE BEVINDINGEN
Niet alleen kun je met een diervriendelijke 

aanpak het welzijn van het dier verbeteren, 
ook zijn de bevindingen van het lichamelijk en 
eventueel laboratoriumonderzoek betrouw-
baarder wanneer het dier meer ontspannen 
is. Stress en angst kunnen namelijk een 
verhoogde ademhalings- en hartfrequentie, 
temperatuur en bloeddruk veroorzaken. (7, 8) 
Bij katten kan je bij het bloedonderzoek een 
verhoogd glucose meten en bij honden een 
verhoogde alkalische fosfatase. (9, 10) Ook de 
cortisol/creatinine-ratio in de urine van honden 
kan verhoogd zijn als gevolg van stress. (11)

EEN GOEDE INVESTERING
In eerste instantie zal een stressarme 
benadering vaak meer tijd kosten. Op de 
lange termijn betaalt dit zich echter terug in 
patiënten die beter te onderzoeken zijn en leidt 
het hierdoor juist tot tijdwinst. Ook zullen de 
klantenbinding en het percentage dieren die 
worden aangeboden toenemen. Tot slot zal ook 
de veiligheid en het welzijn van het personeel 
worden vergroot. (5)

De referenties horende bij dit artikel 
staan op de website https://www.knmvd.nl/
tijdschrift-voor-diergeneeskunde/.
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NIEUWS UIT DE INDUSTRIE

ADVERTENTIE 

De Veterinary hpm therapeutische 
voedingsrange is gebaseerd op een 
Hoog Eiwit-Laag Koolhydraat for-
mulering, waarbij gemiddeld meer 
dan 90 procent van het eiwit van 
dierlijke oorsprong is. Het bevat veel 
minder zetmeel en koolhydraten 
en veel meer dierlijke eiwitten. Het 
resultaat is een therapeutische 
voeding, voor het oplossen van 
struviet- en oxalaatstenen, die zo 
nauwkeurig mogelijk aansluit bij het 
instinct en de nutritionele behoefte 
van een carnivoor. 

Wat is de Prevalentie  
van urinewegaandoeningen? 
Katten drinken van nature weinig en 
produceren daarom sterk gecon-
centreerde urine. Dit kan leiden tot 
urinewegaandoeningen. Wist u dat 
ongeveer 7 procent van de katten 
aangeboden aan klinieken een uri-
newegaandoening vertoonde? (1) En 
dat het risico op struvietstenen dan 
wel oxalaatstenen respectievelijk 
2,5 tot 7 keer hoger is wanneer een 
kat ouder wordt of gesteriliseerd/
gecastreerd is? (2) 

Waarom is behandeling 
 essentieel?
Omdat 51 procent van de katten 
binnen één jaar na de eerste epi-
sode van urolithiasis recidiveerde 
wanneer er geen geschikte behan-
deling werd ingesteld. (3). Virbac is 
volledig toegewijd aan diergezond-
heid en biedt u als legitieme partner 
in de diergezondheid een compleet 
productportfolio. Dit unieke ge-
zondheidsmanagement gaat verder 
dan alleen het behandelen van 
een pathologie. Bekijk de video’s 
op onze website (www.virbac.nl/
veterinary-HPM) of Youtube kanaal 
of vraag uw accountmanager om 
advies en informatie.  
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ADVERTENTIE 

Droogstandinjector Orbenin Extra 
Dry Cow is vanaf heden beschik-
baar in een nieuwe verpakking 
van twaalf injectoren. Zoetis 
lanceert deze kleinere verpakking 
van haar eerstekeus injector, 
zodat de voorraad droogzetanti-
biotica van melkveehouders beter 
kan aansluiten op de omvang van 
de melkveestapel en het bedrijfs-
speci eke gebruik. Met Orbenin 
Extra Dry Cow beschikt u over een 
bewezen e ectieve aanpak van 
grampositieve mastitisverwekkers 
tijdens de droogstand, óók van 
penicilline-ongevoelige stafy-
lokokken. De nieuwe verpakking 
biedt meer exibiliteit voor zowel 
dierenarts als melkveehouder. 
Sinds de start van het selectief 
droogzetten mag de voorraad 
antibiotica op een melkveebe-
drijf niet groter zijn dan voor 15 
procent van het aantal dieren. 
Daarbij is op bedrijven met een 
goede uiergezondheid vaak 
weinig droogzetantibiotica nodig. 
Naast de al bestaande verpakkin-
gen van 24 en 60 injectoren is er 
met de kleinere verpakking van 
12 injectoren voor ieder bedrijf 
een passende oplossing. Orbenin 
Extra Dry Cow is beschikbaar bij 
de veterinaire groothandel.
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