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Clinic Dog Stress Scale 2: het wegen van de hond 
Het gedrag van de hond tijdens de weegprocedure. 

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 be-
ginnen 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. 

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

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 stress-
niveau 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 ge-
scheiden 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 achter-
poot aangeprikt. Door gebruik te maken van een vlinder-
naald en een vacutainer afnamesysteem is stuwing van het
bloedvat niet nodig en hoeft het dier nauwelijks gefixeerd
te worden. 

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 be-
hind 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

Lidocaïne (bron: dr. Karen Overall).




