DIERENWELZIJN

in een reismandje en indien nodig gebruik
te maken van angstremmende medicatie,
zijn deze katten makkelijker te onderzoeken
en verminder je de benodigde tijd voor een
consult. Gabapentine is bij meerdere onderzoeken een e ectief en veilig middel gebleken
om ‘travel anxiety’ bij katten te verminderen. (4)
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Ongeveer een kwart van de hondenen katteneigenaren zou vaker naar de
dierenarts gaan, als dit minder stressvol
was. Dit bleek uit een onderzoek onder
diereigenaren in de Verenigde Staten. (1)

verwijst naar het gelijknamige programma
(https://fearfreepets.com). Hierbij is niet alleen
gekeken naar het e ect van de adviezen op
het emotionele welzijn van de patiënt. Ook de
impact op klantenbinding is onderzocht. (2, 3)

Bijna iedere dierenarts ziet met enige
regelmaat dieren die angst vertonen bij een
bezoek aan de dierenartsenpraktijk. Dat deze
angst invloed heeft op de gezondheid van
het dier en de klantenbinding, wordt vaak
niet gerealiseerd. Niet alleen het feit dat een
angstig dier minder snel mee naar de dierenarts
wordt genomen, maar ook de angst zelf heeft
een negatieve invloed op de diergezondheid
en het welzijn van het dier. Reden genoeg om
extra aandacht te besteden aan de emoties van
onze patiënten. In de afgelopen jaren zijn er
veel ontwikkelingen geweest op dit gebied en
zijn er verschillende programma’s ontwikkeld
om dierenartsen te helpen angst en stress
bij patiënten te voorkomen en verminderen.
Ook is onderzoek gedaan naar de e ecten van
dergelijke adviezen. Bij het jaarlijkse European
Veterinary Congress of Behavioural Medicine
and Animal Welfare in september 2018 presenteerde dr. Gary Landsberg de resultaten van
verschillende van deze wetenschappelijke
onderzoeken in zijn lezing ‘The Science of Fear
Free: reviewing the evidence’, waarbij Fear Free

DE FEITEN
In een studie naar de perceptie van de eigenaar
van het gedrag van hun hond bij een bezoek
aan de dierenarts, gaf maar liefst 77,8 procent
van de eigenaren aan dat hun hond signalen
van angst of stress vertoonde. 18 procent van
de eigenaren wisselde van dierenarts, omdat
ze niet tevreden waren over de houding van de
dierenarts tegenover hun hond. (2) Bij katten
werden vergelijkbare resultaten gevonden van
respectievelijk 77,3 en 14,2 procent. Vooral bij
katten gaven eigenaren aan dat het gedrag van
hun dier was veranderd na een operatie of
een negatieve ervaring bij de dierenarts. (3)
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REISANGST BIJ KATTEN
Vooral voor katten geldt dat de stress en/
of angst vaak al begint bij de reis naar de
dierenarts of zelfs het zien van het reismandje.
Mariti et al 2016 toonde bij 78 procent van de
onderzochte katten aan dat er sprake was van
stress tijdens het reizen en 51 procent van de
katten was al gestrest voor de reis. Door deze
katten te leren wennen aan het reizen

VOORKOM SCHEIDING
VAN DIER EN EIGENAAR
Bij honden is aangetoond dat het scheiden
van de eigenaar en verplaatsen van het dier
voor stress en angst kunnen zorgen. Wanneer
honden niet gescheiden werden van hun
eigenaar en gedurende het gehele consult
samen met hun eigenaar in de spreekkamer
bleven, waren de hartslag en de oculaire
temperatuur lager en deden de honden
minder pogingen om van tafel te springen,
dan wanneer de honden naar een ander deel
van de praktijk werden meegenomen. (5)
ENKELE ADVIEZEN
Andere maatregelen die kunnen helpen om
het dier zich op zijn gemak te laten voelen,
zijn onder andere:
^ het buiten de praktijk of juist alvast in de
spreekkamer laten wachten van angstige
patiënten;
^ het scheiden van de wachtruimte in aparte
ruimtes voor de verschillende diersoorten;
^ het gebruik van voedsel en speeltjes om
een positieve associatie met de praktijk te
creëren;
^ het gebruik van antislipmatjes op de
weegschaal, de behandeltafel en/of de vloer;
^ het dier de tijd geven om de nieuwe
omgeving te inspecteren;
^ het dier laten kiezen waar in de kamer het
onderzocht wil worden. Dit zal lang niet altijd
op de behandeltafel zijn (5);
^ het dier niet xeren, maar een meer passieve
benadering van het dier kiezen. (5) Bijvoorbeeld door het dier naar jou toe te laten
komen, tijdens de behandeling lekkers aan te
bieden en geen onverwachte handelingen bij
het dier uit te voeren, maar deze langzaam
op te bouwen;
^ altijd een nieuwe naald gebruiken om een
injectie te geven. Na het aanprikken van het
esje met de injectievloeistof, is de naald
al botter, hetgeen de injectie vervelender
maakt voor het dier. (5)

NIEUWS UIT DE INDUSTRIE

ADVERTENTIE
Foto: Pixabay

Foto: Pexels

ADVERTENTIE

‘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 beangstigen. 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)

aanpak het welzijn van het dier verbeteren,
ook zijn de bevindingen van het lichamelijk en
eventueel laboratoriumonderzoek betrouwbaarder 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)

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

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

Droogstandinjector Orbenin Extra
Dry Cow is vanaf heden beschikbaar in een nieuwe verpakking
van twaalf injectoren. Zoetis
lanceert deze kleinere verpakking
van haar eerstekeus injector,
zodat de voorraad droogzetantibiotica van melkveehouders beter
kan aansluiten op de omvang van
de melkveestapel en het bedrijfsspeci 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 stafylokokken. De nieuwe verpakking
biedt meer exibiliteit voor zowel
dierenarts als melkveehouder.
Sinds de start van het selectief
droogzetten mag de voorraad
antibiotica op een melkveebedrijf 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 verpakkingen 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.

De Veterinary hpm therapeutische
voedingsrange is gebaseerd op een
Hoog Eiwit-Laag Koolhydraat formulering, 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 geconcentreerde urine. Dit kan leiden tot
urinewegaandoeningen. Wist u dat
ongeveer 7 procent van de katten
aangeboden aan klinieken een urinewegaandoening 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 episode van urolithiasis recidiveerde
wanneer er geen geschikte behandeling werd ingesteld. (3). Virbac is
volledig toegewijd aan diergezondheid en biedt u als legitieme partner
in de diergezondheid een compleet
productportfolio. Dit unieke gezondheidsmanagement 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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