Drs. E.G. van Schuur

Het voorkomen van angst en
stress in de dierenartspraktijk
Maart 2016 deelde dr. Karen Overall haar zorgen over het veelvuldig voorkomen van angstgedragingen bij honden
in de dierenartsenpraktijk op het door Doggo.nl georganiseerde seminar Veterinary Behavioural Medicine.

‘bedreiging’. Een dierenarts waar de hond eerder een onprettige ervaring mee heeft gehad kan zo een stressor zijn
(1). Hernander heeft van een aantal factoren onderzocht of
deze van invloed zijn op het stressniveau van de hond:
-

Karen Overall seminar (bron: Affect Image Fotografie).
In haar lezing haalt dr. Karen Overall onder andere een
artikel aan van Döring et al, 2009, waarin onderzoek is gedaan naar de frequentie van angstgedragingen bij honden
in de praktijk. 78,5% van de honden toonden tekenen
van angst op de behandeltafel. Minder dan de helft van de
honden kwam kalm de praktijk binnen en 13,3% van de
135 beoordeelde honden moest zelfs de praktijk binnengedragen worden. De honden die enkel positieve ervaringen hadden gehad bij de dierenarts leken minder angstig
te zijn in de dierenartsenpraktijk. Opvallend is dat honden
jonger dan twee jaar die vaak bij de dierenarts kwamen
angstiger waren dan honden uit die leeftijdsgroep die
minder vaak een dierenarts bezochten.
Louise Hernander heeft in 2008 onderzoek gedaan naar
factoren die van invloed zijn op het stressniveau bij honden
in de wachtruimte van een dierenartsenpraktijk. Hierbij is
gekeken naar de aanwezigheid van gedragsmatige reacties
van honden op een stressor, bijvoorbeeld het vermijden
van een stressor door het vergroten van de afstand tot de
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het geslacht van de hond
het geslacht van de eigenaar
eerdere ervaringen bij een dierenarts
de tijd die de hond in de wachtkamer verblijft
de weegprocedure

Het geslacht van de hond bleek geen significante invloed
te hebben op het stressniveau. Over de invloed van het
geslacht van de eigenaar gaf het onderzoek geen uitsluitsel.
Wel was er een duidelijk verschil tussen honden die door
hun mannelijke en vrouwelijke eigenaar werden vergezeld
in vergelijking met honden die enkel door een van hun
eigenaren werden begeleid. De honden die samen met hun
mannelijke en vrouwelijke eigenaar kwamen vertoonden
een significant hoger stressniveau dan de overige groepen.
In het onderzoek is ook een categorie overige meegenomen,
hieronder vielen bijvoorbeeld een man en een kind of twee
vrouwen.
Honden die recent in de praktijk waren geweest vertoonden een hoger stressniveau dan honden die langere tijd
niet op de praktijk waren geweest. Honden die tenminste
15 tot 20 minuten moesten wachten in de wachtkamer,
vertoonden vaak een daling van het stressniveau ten opzichte van het stressniveau bij binnenkomst en in vergelijking met honden die direct door liepen naar de behandelkamer. De daling van het stressniveau was wel afhankelijk van de rust in de wachtruimte. Hernander kwam
tot de conclusie dat honden het vaak prettig vinden even
te kunnen acclimatiseren in de wachtkamer. Dit in tegen-

Gebruik weegschaal (bron: Alerthondentraining.net).

stelling tot hun eigenaren, wiens meest gehoorde klacht
over een dierenartsenbezoek is wanneer ze langere tijd
moeten wachten (2). Als hulpmiddel om stress te voorkomen leert dr. Karen Overall eigenaren tevens hun honden diep te laten ademen, wat de hond helpt te ontspannen
en de focus te verleggen naar de ademhaling. Een stapsgewijze uitleg hierover is beschikbaar in het boek met DVD
Humane Behavioral Care for Dogs: Problem Prevention
and Treatment.

Meten is weten
Om te bepalen of uw aanpak een verschil geeft in het stressniveau van de hond, is het van belang om dit stressniveau
te kunnen meten. Door dit bij ieder consult te doen, kunt
u zien of er verandering plaatsvindt in het stressniveau
van het dier en indien nodig hier uw handelingen en de
omgeving op aanpassen. Dr. Karen Overall heeft een Clinic
dog stress scale (zie tabel hieronder) ontwikkeld om het
stressniveau bij honden te bepalen. Bij vergelijking van de
bevindingen van meerdere personen die deze invulden
voor dezelfde honden, bleek iedereen de honden ongeveer
hetzelfde in te schalen. Het gemak waarmee deze schaal
gelezen kan worden, maakt deze goed bruikbaar in de
dierenartsenpraktijk.

Clinic Dog Stress Scale 1: betreden van de praktijk
Het gedrag van de hond bij het betreden van de praktijk en
de wachtkamer.
Stress level Dog’s behavior/demeanor
0

Extremely friendly, outgoing, solicitous of attention

Wachtruimte (bron: Alerthondentraining.net).

1

Calm, relaxed, seemingly unmoved

Voor veel honden veroorzaakt de weegprocedure bij de
dierenarts meer stress dan enkel zitten wachten in de
wachtruimte. Het is daarom te adviseren honden te leren
zelf op de weegschaal te gaan en de weegschaal zo te
positioneren en te ontwerpen dat de hond zelf controle
kan hebben over zijn of haar rol in het weegproces. Een
hulpmiddel dat hierbij gebruikt kan worden is een yogamat, welke je op de weegschaal legt. Eenzelfde yogamat
kan helpen de hond meer grip te geven op de behandeltafel of wanneer een hond zich niet comfortabel kan verplaatsen door de kliniek als gevolg van gladde vloeren (3).

2

Alert, but calm and cooperative

3

Tense, but cooperative, panting slowly,
not very relaxed but can still be easily led on lead

4

Very tense, anxious, may be shaking or whining,
will not sit or lie down if exposed (may do so
behind owners’ legs), panting, difficult to
maneuver on lead

5

Extremely stressed, barking/howling, tries to hide,
needs to be lifted up or forced to move

K.L. Overall, 2013 (8).
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Clinic Dog Stress Scale 2: het wegen van de hond
Het gedrag van de hond tijdens de weegprocedure.
Stress level Dog’s behavior/demeanor
0

Extremely friendly, outgoing, solicitous of
attention, eagerly gets onto scale

1

Calm, relaxed, seemingly unmoved, and walks
easily onto scale and sits

2

Alert, but calm and cooperative, can get onto
scale but not sit on it

3

Tense, but cooperative, panting slowly, not very
relaxed but can still be easily led on lead,
gets onto scale only with encouragement

4

Very tense, anxious, may be shaking or whining,
will not sit or lie down if exposed (may do so behind owners’ legs), panting, difficult to maneuver
on lead, must be helped/encouraged to get on or
stay on scale for 10 seconds to get reading

5

Extremely stressed, barking/howling, tries to
hide, needs to be lifted up or forced to get onto
or stay on scale for 10 seconds to get reading

K.L. Overall, 2013 (8).

Praktijkinrichting
In het seminar zijn verschillende praktische voorbeelden
besproken om stress te voorkomen of te verminderen
bij honden en katten in de dierenartsenpraktijk. Deze beginnen bij de inrichting van de praktijk. Indien mogelijk
kies dan voor een vloer met een ruw oppervlak, zodat
de honden niet wegglijden. Let er ook op dat de vloer
geen licht weerkaatst. Houd er bij het gebruik van glazen
wanden rekening mee dat dieren met visieproblemen hier
mogelijk tegen aan zullen lopen.

door een goede geluidsisolatie. Voorkom dat patiënten
die wakker worden van een anesthesie naast (onrustige)
poliklinische patiënten worden geplaatst in de opname.
Het luisteren naar bijvoorbeeld klassieke muziek kan
stressverminderend werken voor opnamepatiënten (4).
Voorkom het gebruik van telefoons en trillende piepers
nabij patiënten.
Ook olfactorische invloeden zijn van belang voor het stressniveau van het dier. Probeer daarom afspraken zoals het
legen van anaalklieren of een euthanasie aan het einde
van de dag in te plannen. Katten worden bij voorkeur niet
behandeld in ruimtes waar de geur van honden aanwezig
is. Goed luchten van de spreekkamer alvorens hier nieuwe
patiënten te behandelen voorkomt stress als gevolg van
geurinvloeden. Ook een aparte kattenopname en het gescheiden houden van honden en katten in de wachtruimte
dragen bij aan het verminderen van stress bij katten in de
dierenartsenpraktijk (5).

Voorkomen van pijn
Dr. Karen Overall benadrukt het belang van een adequate
pijnstilling voor het welzijn van de patiënten. Daarnaast
adviseert zij waar nodig angstremmende medicatie in te
zetten. Vooraf aan bloedafname of een injectie kunt u
lidocaïnezalf of -gel aanbrengen op de injectieplaats om
de gevoeligheid van het dier op de prik te verminderen.
De zalf of gel moet tien tot vijftien minuten inwerken voor
een optimaal effect. Om bloedafname minder stressvol te
maken wordt bij voorkeur de vena saphena in de achterpoot aangeprikt. Door gebruik te maken van een vlindernaald en een vacutainer afnamesysteem is stuwing van het
bloedvat niet nodig en hoeft het dier nauwelijks gefixeerd
te worden.

Bij het maken van een belichtingsplan, houd er rekening
mee dat het licht niet teveel schittering veroorzaakt. Dr.
Karen Overall adviseert vol spectrum Uv-licht te gebruiken
en spotlight wanneer sterkere belichting nodig is. Het kan
helpen Doggles® of zonnebrillen voor honden te gebruiken
zodat honden minder beïnvloed worden door de omgeving.
Het dragen hiervan dient wel eerst stapsgewijs aangeleerd
te zijn met behulp van positieve bekrachtiging, een vorm
van operante conditionering.
Geluid kan veel invloed hebben op het stressniveau van
dieren. Mechanische geluiden kunnen gedempt worden
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Lidocaïne (bron: dr. Karen Overall).

“Good relationships are not based on
fear and restraint. We now have choices...”
Fixatie
Wanneer dieren gefixeerd worden, voelen ze zich gevangen. Probeer het dier daarom zo min mogelijk te fixeren.
U kunt een eigenaar het dier laten leren bepaalde houdingen aan te nemen en vrijwillig mee te werken aan
uw onderzoek. Hiermee wordt een consult voor zowel u,
als de eigenaar en patiënt een stuk relaxter. Indien een
handeling niet goed mogelijk is tijdens een consult en
medisch niet strikt noodzakelijk is, vraag de eigenaar dan
eerst thuis te oefenen en indien nodig zelfs enkele keren
langs te komen om samen te oefenen, voordat de handeling
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Bij het humaan behandelen van dieren wordt geen gebruik
gemaakt van zogenaamde ‘alpha rolls’, ‘dominance downs’
of enige vorm van kracht of beangstiging. Ook past het gebruik van hulpmiddelen zoals een shockband, slipketting
of prikketting niet binnen een diervriendelijk benadering,
zie ook www.petprofessionalguild.com.

Conclusie
Er valt nog veel te winnen en leren met betrekking tot het
voorkomen van stress en angst bij onze huisdieren in de
dierenartsenpraktijk. Om dit te bereiken is het nodig dat
medewerkers van een dierenartsenpraktijk zich verdiepen
in het gedrag van dieren en de mogelijkheden om het
stressniveau van dieren in de dierenartsenpraktijk te verlagen. Met deze kennis kunnen professionals bewust een
keuze maken hoe patiënten benaderd en behandeld worden. Dr. Karen Overall besluit haar lezing met de woorden:
“Good relationships are not based on fear and restraint.
We now have choices. We can better understand more.
But we cannot do this unless we measure and record
what we are doing now so that we can assess concerns
and evaluate progress.
Forward…” ■

Voor beschikbare informatie over dit artikel: www.dier-en-arts.nl >
Tijdschrift Online of scan de onderstaande QR-code

Bloed afnemen (bron: Alerthondentraining.net).
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