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Voorwoord
Lieve Lezers,
De eerste maanden van het nieuwe studiejaar zijn achter de boeg, de eerste tentamens zijn gemaakt
en de winter klopt met zijn gure temperaturen aan de deur. Mutsen en handschoenen worden weer
uit de kast getrokken. De warme choco is niet aan te slepen. Dieren die de winter door slapen maken
zich klaar voor de aankomende maanden door voorraden aan te vullen en een knus onderkomen te
bouwen. Om dieren zoals de egel een handje te helpen kan je de handige tips op blz.18 nalezen.
Met mijn handen om een kop koffie gevouwen schrijf ik hier mijn eerste voorwoord als nieuwe Praeses
van de DDx-commissie. Mijn hartslag is (net als bij dieren in winterslaap) gedaald na de fietstocht.
Note to self: een broek met gaten is geen outfit voor dit weer. Met de koude maanden om de hoek
leek Brr-tup als knipoog naar de winter en het veterinaire veld een goede combinatie. Maar dat is niet
het enige waar wij als DDx dit thema mee associëren. Brr-tup is namelijk niet alleen een benaming
gebruikt om harttonen in uit te drukken. Tot 2002 was dit ook de naam van het veterinaire blad, wat
nu als de DDx uitgegeven wordt. Een kijk op vroeger speelt dan ook een rol in deze editie. Wat wij als
studenten soms vergeten is dat ook de docenten en dierenartsen om ons heen op deze plek gestudeerd
hebben. Met zes (of soms wat meer) studentenjaren zijn ook de nodige leuke verhalen blijven hangen.
Hierover lees je meer op blz. 6. En nieuwe verhalen worden nog steeds gemaakt door de huidige lichting studenten. Met de A.L.V. is ook onze commissie in samenstelling veranderd. Ben je benieuwd wie
er nu in de nieuwe commissie zitten? Blader dan snel door naar blz. 30.
Pak een hete mok koffie, kruip lekker onder een fleecedekentje en heel veel leesplezier met deze editie
van de DDx!
Met veterinaire groet,
Annick Vugs
h.t. Praeses der DDx-commissie
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Voorwoord
Lieve lezers,
De eerste DDx onder het nieuwe bestuur! Wat een eer dat ik het voorwoord mag schrijven.
Donderdag 10 oktober jongstleden hebben wij het stokje overgedragen gekregen en zijn wij gestart
met dit nieuwe begin. De eerste weken waren natuurlijk nog behoorlijk onwennig. Nieuwe
indrukken, een nieuwe werkplek en vooral veel nieuwe uitdagingen. Met al die nieuwigheden is het
erg fijn als je kan bouwen op oude wijsheden en kennis. Wij doen dan ook regelmatig beroep op de
kennis en kunde van onze voorgangers. Zo heb ik al vaak de hulplijn 06-Jasper ingezet.
Dat je aan de kennis van voorgangers veel hebt, blijkt ook achter het verhaal van het logo van de
D.S.K. Op dit logo wordt een knielende man naast een paard afgebeeld. Deze man staat symbool
voor Absyrtus, een paardenarts uit de oudheid. Hij heeft onder andere in het leger van Constantijn
de Grote gediend. Hier was hij een belangrijke paardenarts en had veel aanzien. Ook was hij voor
zover bekend de eerste die zich boog over de etiologie van bepaalde ziektes. Hij besloot zijn
ervaringen en opgedane kennis op te schrijven en te bundelen in een boek, Biblion Hippiatrikon. Tot
in de 18e eeuw was dit de belangrijkste bron van diergeneeskundige kennis. Hiermee wordt de
waarde van geschiedenis toch wel even flink onderstreept.
Op de middelbare school vond ik geschiedenis altijd vreselijk, maar nu kan ik echt genieten van al die
oude verhalen. Oude verhalen krijgen nieuw leven in de D.S.K.-kamer, waar meneer de Vice Praeses
van elk cadeau het bijpassende verhaal kent. Vraag hem ook zeker eens naar het oudste cadeau.
Op het moment van schrijven, verorber ik anet een stukje taart met mijn eigen hoofd erop. Het is
namelijk de DIES van de D.S.K. vandaag. 87 jaar geleden is hier in Utrecht de D.S.K. opgericht, in
1932. En vandaag de dag wappert de D.S.K. vlag, met daarop Absyrtus, nog steeds trots elk jaar op 21
november op het dak van het Androclus.
Ik wens jullie veel plezier met het lezen van de oude
verhalen in deze prachtige DDx.
Vive le corps… Vétérinaire!
Marieke Beijaard
h.t. Praeses der Diergeneeskundige Studenten Kring
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Uit de oude doos
De tijd van de Brr-tup is alweer even geleden. Speciaal voor de DDx halen een paar
oud-DSK leden hun goede verhalen uit de
oude doos. Duik terug in de tijd en lees hoe
het er 30 jaar geleden op de Yalelaan aan
toe ging...
De truttenschudder
We schrijven het DSK-bestuursjaar 88/89.
De Zeisterdagen viel gelijk met de Vet-inn.
De mannelijke veeartsen kwamen vanuit
Zeist, boden een fust aan en dronken stevig mee. Tot er rond het ochtendgloren
een bedremmeld groepje van vier starnakel bezopen kerels naar huis moest, met
hun eigen auto. Een van hen had zich
opgeworpen nuchter te blijven, wat hij na
het eerste biertje alweer vergeten was. Ik
bood aan ze naar huis te rijden. De andere
dames uit het bestuur sprongen er bij in de
auto. Een Volvo 343, een truttenschudder,
het was even proppen, na een kilometer
moesten we stoppen omdat de man die
zich in de achterbak gevouwen had moest
overgeven. ‘Meisje, hoe heet je, en hoe
oud ben je eigenlijk?’ vroeg de man op de
bijrijdersstoel aan me. ’21, meneer’. Vertwijfeld greep hij naar zijn hoofd. ‘Ach, hoe
gênant, dat is net zo oud als mijn dochter’.
Ik zette ze af in Zeist en nam de auto mee,
een paar uur later voor mijn eerste college
bracht ik die weer terug. Daar zaten ze,
aan het ontbijt. Gebakken eieren, tomatensap, glaasje jenever tegen de kater. ’s
Avonds een vent, ’s ochtends een vent.
Merel Langelaar, Assessor DSK-bestuur
‘88/’89

Hongaarse avonturen
Het was februari 1989. Als tweedejaars gingen we met een bus vol veterinairen naar
Budapest in Hongarije. Nu niet meer voor
te stellen, maar er was nog een ijzeren gordijn, met uren wachttijd aan de grens en een
grondige inspectie voor je het land in mocht.
Toendertijd was het daar nog echt niet
normaal dat vrouwen diergeneeskunde studeerden, laat staan feestten en bier dronken.
Wij (4 dames) trokken de stoute schoenen
aan (en een team-t-shirtje) en daagden de
4 stoerste hongaarse studenten uit voor een
bierestafette. Zij mochten de regels bepalen.
Dat hebben we geweten. Het bleek een heenen-weer-estafette te zijn met speciaalbier
van 12%. Pfff… maar: we hebben gewonnen!
Cornélie Westermann, Vice-Praeses DSKbestuur '91/'92
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Wereldberoemd in Utrecht…
The Hairy Shakers
Als eerste echte veterinaire studentenband
werd The Hairy Shakers opgericht in
1990, met als doel een optreden tijdens de
middagpauze voor het 2 e Kamerlustrum
van de DSK. Na dit daverende succes van
het originele viertal werd de bezetting
uitgebreid met een toetsenist en een blazersectie.
Vele optredens volgden op ieder mogelijk
denkbaar feest op de Faculteit, in Utrecht
en daarbuiten, tot Zwitserland aan toe. De
kreten van de zanger “Bier voor de band”
en “Nummertje van De Dijk” werden een
begrip tijdens de optredens en “No Hairy
wants to marry” een onderstreping van
het Rock &amp; Roll karakter van de
bandleden. Alles voor de illusie niet waar?
Knetterende hoogtepunten waren wel de
optredens tijdens het Wilhelmina Park
Live muziekfestival in 1992 &amp; ’93 en
het Sol City Lustrum feest van de Universiteit Utrecht in 1996 in de Jaarbeurs, spelend voor 15.000 man publiek samen met
grote namen als Loïs Lane en Ruth Jacott.
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Enkele jaren werd er zelfs in de zomer
een jacht gehuurd om al varende muziek
te maken op de Friese Meren. We zijn
zelfs een keer als huwelijkscadeau aangeboden!
In 1998 en 1999 hebben we de officiële
muziek verzorgd van de Utrechtse Introductietijd (incl. CD’s) en in 2008 kwam
de dubbel-CD uit “Schudden voor gebruik” met een overzicht van onze nummers, live en uit de studio. Daarop uiteraard onze enige echte eigen hit “Kom wat
later, heb een kater”.
Inmiddels zijn de zonen en dochters van
onze generatie veterinairen aan het studeren in Utrecht. Vraag maar eens aan
je ouders hoe die feestjes met de Shakers
verliepen….
Wie zijn dat nou, die Shakers? Kijk zelf
en wellicht herken je een paar koppen.
Ook op de DSK-kamer en in oude Almanakken zijn nog voldoende sporen van
ons te vinden. Spelen ze nog, The Hairy
Shakers? Zeker!
Joris Wijnker, The Hairy Shakers (1990)
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Prikkelende pinguïns?

Veterinair cadeautje

Samen met vijf anderen heb ik als kersverse
eerstejaars, in het pre-computertijdperk
(adressenlijsten op alfabetische volgorde typen en er dan eentje vergeten…), met bloed,
zweet, tranen, veel bier en nog meer lol de
11e Veterinaire Studentenalmanak in elkaar
gezet. Volgens traditie werd het boekwerk
als eerste aangeboden aan het DSK-bestuur.
Het thema van de almanak moest geheim
blijven. Ons thema was “Prikkelend”, maar
als dwaalspoor hadden we als subthema
“Pinguins”, geen idee meer waarom. En dus
kreeg het bestuur de almanak uitgereikt op
een steenkoude februari-ochtend in Ouwehands Dierenpark door... pinguïns! Met
dank aan toenmalig dierentuindierenarts
Andries van Foreest.

In 1986 kon je in Utrecht nog tandheelkunde studeren. Er bestond een gespeeld slechte verstandhouding tussen de veterinairen
en de tandenballen, met hun studievereniging John Tomes. Natuurlijk bezocht het
D.S.K.-bestuur de recepties ter gelegenheid
van de wisselingen van het Tomes-bestuur.
Het veterinaire cadeautje voor het afscheid
nemende bestuur (“blij dat jullie weg zijn”)
was altijd hetzelfde. We boden een mooi
opgemaakte schaal met slachtafval aan, dat
we ophaalden bij het toen nog net in bedrijf
zijnde abattoir aan de Amsterdamse Straatweg. Keurig met een blaadje sla; dat wel
natuurlijk.

Lisetta Verkleij, Almanak '89

Maarten Willemen, Ab-actis DSK-bestuur
'86/'87
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Met ‘Prof. von Bemmel’ naar Wenen
We schrijven 1984. De IVSA was net bekomen van een grote strijd over al dan niet
een boycot van Zuid-Afrika. IVSA Nederland
bleef nuchter. Wij organiseerden gewoon
een reis naar de faculteit in Wenen. Met de
bus natuurlijk. Onze portier Kees van Bemmel van het ons spiksplinternieuwe gebouw
op de Uithof (Androclus) was altijd zeer
betrokken bij DSK. Hij was nog nooit in het
buitenland geweest. Wij besloten om Kees
van Bemmel en zijn vrouw uit te nodigen
om mee te gaan naar Wenen De hele reis
waren zij ‘Herr prof. dr. Von Bemmel’, en
zijn vrouw ‘Frau professor’. Kees speelde dit
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geweldig mee, en werd in Wenen niet ontmaskerd. Overal werden zij ontvangen als
de Herr Professor und Frau Professor in het
toen nog zo status gevoelige Wenen (tot en
met een uitnodiging bij de decaan thuis...).
Beste spannend voor ons als organisatoren.
We hadden geen plan B bij de ontdekking
van hun ware rol in Utrecht. Maar we hebben de mythe in de lucht kunnen houden.
Voor Kees en zijn vrouw een schitterende
reis, ‘Once in their lifetime als professor
naar Wenen’. En voor ons: weer een mooi
verhaal erbij.
Wim Kremer, Assessor DSK-bestuur '79/'80
en Bestuur IVSA

Brr-tup
Veterinair op reis
Denemarken

De keuze voor een vervolgopleiding is voor
veel scholieren een struikelblok, gelukkig
was dit voor mij niet het geval. Vanaf jongs af
aan zei ik altijd al dat ik later dierenarts zou
worden dus diergeneeskunde zou het worden, een optie B was er eigenlijk niet. Klein
detail, de nummerus fixus. Ik ben geslaagd
in het laatste jaar dat er nog loting was dus
de kans dat ik uitgeloot zou worden was zeker aanwezig. Omdat ik er weinig voor voelde om aan een andere studie te beginnen ben
ik opzoek gegaan naar wat ik kon gaan doen
mocht ik een tussenjaar hebben.
Tijdens mijn middelbareschooltijd heb ik
altijd fanatiek wedstrijdgereden bij de IJslandse paarden. Het leek mij dan ook heel
gaaf om dan te gaan werken op een grote
IJslanderstoeterij in het buitenland. Via, via

ben ik toen in contact gekomen met Charlotte Cook, een internationale ruiter met een
eigen stoeterij, Stutteri Bakkeholm, op 40
minuten afstand van Kopenhagen. Leuke bijkomstigheid, Charlotte is zelf ook nog eens
dierenarts. Ik keek er al zo erg naar uit dat
ik al snel besloten had niet meer mee te doen
met de loting en op avontuur te gaan in het
buitenland!

"Omdat ik er weinig voor voelde om
aan een andere studie te beginnen ben
ik opzoek gegaan naar wat ik kon gaan
doen mocht ik een tussenjaar hebben."
Bepakt en bezakt incl. paard richting Denemarken gereisd om daar van september
t/m april op een stal te wonen met zo’n 70
paarden, 4 vleeskoeien, 15 kippen, 10 katten
en 2 honden. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden met de paarden op de stoeterij
ging ik ook regelmatig mee op visites en
spoedbezoeken. Ondanks dat ik geen woord
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Deens spreek en dus weinig mee kreeg van
de gesprekken heb ik hier een hele hoop ervaring mogen opdoen en al een kijkje kunnen krijgen in hoe het er in de praktijk zoal
aan toegaat. Charlotte was dan voornamelijk
gericht op paarden maar deed daarbij ook
landbouwhuisdieren tijdens de nacht en
weekenddiensten.
Een van de dingen die mij nog het meest
bijstaat was de 1e keer dat ik mee was naar
de euthanasie van een paard. Ook al hebben
we thuis al vanaf dat ik 4 jaar ben paarden
en ben ik hier echt tussen opgegroeid had
ik dit nog nooit mee gemaakt. Zo’n 1e keer
vond ik dan ook best wel spannend. Een heel
groot verschil met hoe euthanasie in Nederland gaat is dat ze gebruik maakte van een
schietmasker. Iets wat ik nog niet eerder had
meegemaakt en daardoor een flinke indruk
op me maakte.

"Een van de dingen die mij nog het
meest bijstaat was de 1e keer dat ik
mee was naar de euthanasie van een
paard.."
Zoals ik al benoemde hadden we naast de
paarden ook vleeskoeien staan voor eigen
consumptie. Aan het begin had ik nog weinig
ervaring met koeien en vond ik het ook best
een beetje spannend om bij ze in de buurt te
komen, gelukkig veranderd dat snel wanneer
je ze dagelijks verzorgd. Eén van de koeien
was drachtig van haar 1e kalf, wat uiteindelijk nog een hele bevalling was. Maar na veel
moeite en wat hulp van ons lag er uiteindelijk een gezond kalfje naast, als blijk van
dank voor het dagelijks voeren en het helpen
met de partus werd deze Britta genoemd.

Aan al het goede komt een eind en zo ook aan
mijn avontuur in Denemarken, gelukkig niet
aan mijn avontuur met Bakkeholm. Gelukkig
heb ik nog regelmatig contact, ben ik tijdens
mijn 1e jaar nog een weekend terug geweest
om mee te lopen met de weekenddienst tijdens Pasen. Dit was weer gezellig zoals vanouds en ook weer mega leerzaam, zo kwam
ik erachter dat ik toch wel al veel had geleerd
in het 1e driekwart jaar van de opleiding!
Ook komend voorjaar ben ik zeker weer van
plan om die kant op te gaan, heel benieuwd
wat ik nu weer ga tegenkomen!
Ik ben nog dagelijks heel erg blij met mijn
keus om een tussenjaar te nemen en heel erg
dankbaar voor het geweldige gezin waarin ik
met open armen ben ontvangen!
Ohja en voor wie benieuwd was hoe het met
Britta is afgelopen, deze smaakte heel lekker
heb ik gehoord.
Britta van der Linden
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Case report

De duif: vredessymbool of
oorlogsheld?
De Koude Oorlog was een tijd van internationale spanning en stille strijd. Zowel
de Amerikaanse CIA als de Russische KGB
probeerden zo lucratief mogelijk de ander
een stap voor te zijn; spionage was daarvan
een onderdeel. Argwaan overheerste, maar
terwijl je de nieuwe buurman probeerde te
betrappen, vergat je op de duiven in je achtertuin te letten. Niet helemaal terecht, zo
blijkt uit documenten die de CIA vrij heeft
gegeven.
In deze documenten komt naar voren dat
de CIA getrainde duiven heeft ingezet tijdens de Koude Oorlog om geheime locaties
te fotograferen onder de naam "Operation
Tacana". Duiven werden bewapend met een
harnas en een camera, waarmee relatief
scherpe foto’s gemaakt konden worden van

vijandige territoria. Over het talent van de
dierlijke fotografen was geen twijfel mogelijk volgens experts. Zij zeggen dat de helft
van de foto’s van betere kwaliteit waren
dan satellietfoto’s uit die tijd. Hoe de duiven
deze prachtkiekjes precies namen, is helaas
niet duidelijk geworden uit de CIA verslagen.

"Bewapend met harnas en camera
maakten de duiven foto's van vijandige territoria"
Voorafgaand aan hun uiterst geheime spionagemissie moesten de duiven wel eerst
goed getraind en getest worden. Elke duif,
inclusief apparatuur en training, kostte ongeveer 2000,- euro. Dit lijkt een hele hoop
voor een simpele duif, maar in vergelijking
met de beschikbare alternatieven waren
de duiven een koopje. Naast het feit dat ze
verbazingwekkend goede fotografen bleken
te zijn, hadden de duiven nog een veel groter talent. Ze weten namelijk altijd de weg
terug naar huis te vinden. Zelfs als ze in een
totaal nieuwe omgeving worden gezet. Deze
ingebouwde TomTom maakte de duiven tot
heuse topspionnen.

"Iedere getrainde duif kostte ongeveer 2000 euro"
Dit talent was al langer bekend bij de Britse
geheime dienst, die duiven gebruikte tijdens de Tweede Wereld Oorlog in de zogenaamde “Secret Pigeon Service” (SPS). De
vogels werden met een vragenlijst in bezet
Europa gedropt in de hoop dat verzetsstrijders of burgers deze vervolgens zouden
invullen. De postduif werd met ingevulde
vragenlijst naar huis gestuurd. Op deze
manier keerden meer dan duizend duiven
terug naar huis met waardevolle informatie
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over de vijand. De SPS heeft vermoedelijk
veel levens gered door de locaties te achterhalen van minstens één raketlanceerbasis
en meerdere Duitse radarstations. Daarmee
hebben de Britten onnodig bloedvergieten
weten te voorkomen. Na de Tweede Wereld
Oorlog staakten de Britten hun samenwerking met de gevleugelde oorlogshelden,
maar de CIA pikte de draad weer op.
Operatie Tacana verdiepte zich ook in toepassingen van andere diersoorten in de
strijd tegen de Sovjet-Unie. Zo werden raven
gebruikt om afluisterapparatuur te bezorgen
en kleine voorwerpen te apporteren. Om de
raven naar de juiste plek te dirigeren, werd
een rood laserlampje gebruikt. De CIA laat
weten één keer een raaf gebruikt te hebben
voor het plaatsen van een microfoontje, helaas zonder resultaat. Dat de CIA bereid was
ver te gaan bleek uit onderzoek dat gedaan
is naar het gebruik van elektrodes op de
hersenen van honden om ze zo op afstand te
kunnen besturen. In hoeverre dit gelukt is,
is (gelukkig) geheim gebleven.
Operatie Tacana is inmiddels verleden tijd,
maar daarmee is het gebruik van dieren als
onschuldige façade voor spionage niet ten
einde. De nieuwe dierlijke spionage trend?
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Dolfijnen. In 2015 heeft de Palestijnse
beweging Hamas een dolfijn gevangen; men vermoedt dat deze Israëlische
spionage-apparatuur bij zich droeg. Ook
Rusland lijkt hier een handje van te hebben. Afgelopen jaar werd een witte dolfijn bij de Noorse kust aangetroffen met
afluistergereedschap, waarop “made in
Sint Petersburg” vermeld stond. Vermoedelijk is het beestje getraind in Rusland en
ontsnapt of opzettelijk vrijgelaten. Maar
waarom dan dolfijnen en geen andere
zeezoogdieren? Dat heeft met name met
de enorme leercapaciteit van dolfijnen te
maken. Volgens dolfijnenonderzoeker Ron
Kastelein kunnen dolfijnen heel makkelijk
getraind worden om kleefmijnen op te
sporen, apparatuur vast te houden of mijnen en torpedo’s te verplaatsen.

"De witte dolfijn bij de Noorse kust
droeg Russisch afluistergereedschap"
Dit is nog maar het topje van de ijsberg
wat betreft diergebruik in oorlogstijd. Andere voorbeelden van geëxploiteerde dieren zijn: vliegen geïnfecteerd met cholera
in Japanse bommen, kamikazehonden om
Duitse Tanks uit te schakelen en de beer,
Wojtek, die als mascotte op het strijdveld
fungeerde. De mens heeft altijd gebruik
gemaakt van de unieke kwaliteiten van
bepaalde dieren en het is dan ook niet gek
dat dit tevens is gebeurd in tijden van oorlog. Of we in de toekomst meer afluisterduiven of opspoordolfijnen gaan zien, durf
ik niet te zeggen. Eén ding is zeker: zelfs
de onschuldigste diertjes moet men niet
onderschatten.
Mees Jansma
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Wetenschappelijk artikel

Hartslag tijdens winterslaap
Muizen, hamsters, vleermuizen, egels, al deze
dieren houden een winterslaap. Ze slapen
soms wel weken achter elkaar om zo hun
energie te besparen en de winter door te komen. De lichaamstemperatuur gaat omlaag,
tot bij sommige dieren tot onder het vriespunt, en ook de hartslagfrequentie neemt af.
Hoe werkt dit en hoe kunnen deze dieren dit
overleven?
Uit onderzoek bij egels en eekhoorns is
gebleken dat, wanneer een dier in winterslaap gaat, de hartslag daalt in relatie met
de lichaamstemperatuur. Naarmate het dier
afkoelt (bij deze dieren was de gemiddelde
lichaamstemperatuur 2,1 graden Celsius)
daalt de hartslag tot wel 2,2 slagen per minuut. Bij het in winterslaap raken kan de
hartslag ook onregelmatig worden. Dat het
de hartslagfrequentie zo enorm laag is, heeft
tot gevolg dat de onderdelen van het elektrocardiogram veel verder uit elkaar liggen.
Het interval dat relatief het meest toeneemt
is het T-P-interval. Dit is de afstand tussen
verschillende samentrekkingen van het hart

in, er zit dus meer tijd tussen de hartslagen. Het volgende meest groeiende interval is het P-R-interval, dit is de tijd tussen
de depolarisatie van het atrium en de depolarisatie van het ventrikel. Dit betekent
dus dat de geleiding van het myocard is
afgenomen. Maar hoe kan dit? (Dawe &
Morrison, 1955)
In een normale myocyt wordt een actiepotentiaal bereikt doordat Kaliumionen
de cel uit gaan en Calciumionen de cel in
gaan. Bij dieren in een winterslaap zijn
de Calciumkanalen echter aangepast,
waardoor er minder Calcium de cel in kan
gaan. Bovendien neemt het sarcoplasmatisch reticulum meer Calcium op, waardoor het membraan minder snel gedepolariseerd raakt. Dit resulteert erin dat de
geleiding tussen verschillende myocyten af
neemt. (Horii, Shiina, & Shimizu, 2018)
De samenstelling van stollingsfactoren is
ook aangepast in het dier in winterslaap.
Als dit niet zo zou zijn zouden er veel
sneller bloedstolsels ontstaan in het langzaam circulerende bloed. Dit wordt onder
andere gerealiseerd door de verhoogde
afgifte van α2-macroglobuline, dit is een
proteaseremmer die de stollingstijd laat
toenemen. (Srere, Wang, & Martin, 1992)
Dan zitten we nog met die extreem lage
lichaamstemperatuur. Een normaal dier
zou een lichaamstemperatuur van rond
het vriespunt natuurlijk niet overleven,
hoe kan het dan dat deze dieren dat wel
kunnen? Dit heeft onder andere te maken
met het Cold-inducible RNA-binding eiwit
(CIRP). CIRP-RNA bestaat in meerdere
vormen, de complete, lange vorm, en kortere vormen. De kortere vormen kunnen
volledig worden afgelezen, deze zijn te vin-
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Brr-tup
den in een dier dat in winterslaap is. De
lange, volledige vorm wordt alleen gevonden in dieren die niet in winterslaap zijn,
deze vorm bevat verschillende stopcodons,
zodat het CIRP nooit helemaal gemaakt
kan worden uit dit RNA. (Sano, Shiina,
Naitou, Nakamori, & Shimizu, 2015)
Maar wat doet dit CIRP dan? CIRP is een
eiwit dat cellen beschermt bij hypotermie, zo is het bijvoorbeeld te vinden in
de testis van de mens, die, omdat zij zicht
buiten de buikholte bevinden, een lage
temperatuur hebben. Maar CIRP is van
vele markten thuis, zo is het bijvoorbeeld
betrokken bij het behoud van β-catenine,
een eiwit dat een sleutelrol speelt in een
van de belangrijkste pathways voor stamcellen. Verder speelt het een rol binnen de
celcyclus, CIRP zorgt ervoor dat de cyclus
sneller verloopt en helpt dus de cellen te
prolifereren. Dit zorgt voor een sneller
herstel, mochten cellen beschadigd raken
of sterven door de hypothermie of hypoxie. CIRP zorgt er bovendien voor dat een
cel minder snel in apoptose gaat door hypothermie. Dit doet het door onder andere
de p53 pathway te remmen. (Zhu, Bührer,
& Wellmann, 2016)
De myocyten in dieren in winterslaap
gaan ook heel anders om met de energiebronnen. Zo is uit onderzoek gebleken dat
erin deze cellen veel minder glucose oxidatie plaatsvindt dan in een myocyt van een
dier dat niet in winterslaap is. De hartcellen van een dier in winterslaap zijn veel
sterker afhankelijk van palmitaat oxidatie,
een vetzuur. Het hart werkt dus vooral op
de vetreserves die het dier in de herfst,
voor de winterslaap heeft opgebouwd.
(Belke, Wang, & Lopaschuk, 1998)
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Al deze mechanismen, en nog vele anderen,
zorgen ervoor dat dieren de winterslaap
kunnen overleven. Vele mechanismen zijn
nog onbekend, hier wordt nog meer onderzoek naar gedaan. Deze mechanismen
kunnen ook gebruikt worden in de humane
geneeskunde, bijvoorbeeld in een mens dat
een hartstilstand heeft gehad of lange tijd
onderkoeld is geweest.
Jennifer Koetsier
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Op de hoogte
Studentenraad

De eerste maanden van het studiejaar zijn
weer geweest en na een paar veranderingen
in de studentenraad (SR), klopt de SR weer
als nooit tevoren. De SR bestaat uit vertegenwoordigers van alle jaarlagen en medezeggenschap organen die ervoor zorgen dat de
SR het kloppende hart is van de medezeggenschap van de studenten.
Hoe is eigenlijk het hart van de studentenraad gaan kloppen? En wie zijn ermee
begonnen? De Studentenraad met een echt
bestuur en dus niet alleen een voorzitter,
bestaat sinds 1998. Voor 1998 was er wel een
keer per maand een vergadering voor alle
studenten, maar er was alleen een voorzitter.
Naar aanleiding van allerlei problemen met
de invoering van curriculum 1995 is toen
besloten om maar eens een echt bestuur te
vormen. Dit waren Sjoerd Klarenbeek, Jansje
van Veersen, Paola Metman, Carine Punt,
Gerda van der Vaart (assessor D.S.K.), Bas
Engel en Georgette Wouda. Er is toen flink
gewerkt aan een zo goed mogelijk verloop
van de invoering van het nieuwe curriculum
en aan andere problemen.

Het jaar erna kwam er een nieuw bestuur.
Dit waren Sjoerd Klarenbeek, Cor van
de Beek, Reinie Dijkman, Harm Ebbens,
Margrit Meinen en Kim Gerritsen (assessor
D.S.K.). Ook zij hebben hun best gedaan om
het leven voor de student net iets makkelijker te laten verlopen dan voorheen. Zij hebben het Besturenweekend georganiseerd in
november 2000.

"De Studentenraad doet hun best om
het leven van de student net iets makkelijker te laten verlopen."
Tegenwoordig klopt dit hart al 21 jaar en

maakt het het hart overuren in deze onzekere tijden waarin de faculteit zich bevindt.
In de komende jaren gaat er veel veranderen in het onderwijs en zal het onderwijs
in stormachtig weer bevinden. Tijdens deze
transitieperiode zet de studentenraad zich in
om de belangen van de studenten te behartigen. Om op te hoogte blijven van deze veranderingen, kun je ons volgen op onze social
media!!! Mocht jij ergens tegenaan lopen,
stap dan op één van de jaar- of masterkernleden af of stuur een mailtje naar studentenraad.vet@uu.nl.
Groetjes, De Studentenraad
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Egels in de winter
Als de dagen korter worden en de temperaturen dalen breekt er een belangrijke periode aan voor de egel: de winterslaap. Winterslaap is geen gewone slaap. Tijdens ons
nachtelijke slaapje geven we ons lichaam de
mogelijkheid om te rusten en te herstellen.
Winterslaap is daarentegen een belangrijke
fysiologische aanpassing aan perioden
waarin voedsel schaars is. Het metabolisme
(stofwisseling) wordt tijdens de winterslaap
flink verminderd, om kostbare energiereserves te besparen.
Het lichaam van een egel maakt een aantal
fysiologische processen door tijdens een
winterslaap. Zo gaat de lichaamstemperatuur flink naar beneden, tot wel 2°C! Ook
de hartslag en ademhaling daalt, tot slechts
enkele keren per minuut. Egels besparen
op deze manier heel wat energie, waardoor
ze de hele winterslaap op hun vetereserves
kunnen teren. Vóór de winterslaap kan de
egel zijn vetreserves in zo’n 16 uur verbran-

den zonder extra voedsel. In winterslaap
kan een egel hier 120 dagen mee doen.
Ongeveer 170 keer langer! Na de winterslaap kan een egel zo’n 20-40% van het
lichaamsgewicht verloren zijn.

"Het metabolisme wordt tijdens de
winterslaap flink verminderd, om
kostbare energiereserves te besparen."
Wat veel mensen niet weten is dat egels
niet altijd de gehele winter doorslapen.
Gemiddeld worden egels iedere 7 á 11 dagen wakker. Soms wisselen ze dan zelfs van
winternest. Meestal vindt deze activiteit
plaats als de temperaturen wat zachter zijn.
Maar ook als de temperaturen ver onder
het vriespunt zakken worden egels wakker.
Dit doen ze om het lichaam op te warmen,
zodat ze niet doodvriezen.
Maar wat triggert een egel om in winterslaap te gaan? Ondanks de talloze onderzoeken naar winterslaap bij egels is
een specifieke trigger nog niet gevonden.
Waarschijnlijk wordt de winterslaap veroorzaakt door een combinatie van factoren,
zoals lage temperaturen, verandering van
daglengte en gebrek aan voedsel. Wat we
wel zeker weten is dat de winterslaap een
complex proces is!

"Ondanks de talloze onderzoeken
naar winterslaap bij egels is een specifieke trigger nog niet gevonden."

Evelyn Simak

Winterslaap klinkt natuurlijk ideaal, de kille
wintermaanden overslaan, maar het is niet
geheel ongevaarlijk. Omdat een egel zijn
fysiologische processen omlaag brengt is
zijn reactievermogen laag. Ze kunnen dan
gemakkelijk ten prooi vallen aan een hon-
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in de winter onderdak kan bieden aan
een egeltje!

Claire Gamble

gerige predator. Maar predatoren vormen
allang niet meer het grootste gevaar voor
de egel. Ze komen namelijk steeds vaker in
conflict met de mens. Onze huizen, maar
ook onze tuinen, nemen steeds meer van de
natuurlijke leefomgeving van de egel over.
Vooral in de winterperiode kan een egel hier
behoorlijk onder lijden. Gelukkig kunnen we
onze omgeving een beetje aanpassen aan de
stekelige stadsbewoners:

Help de egel!
1. Winterklaar maken is onzin. Het gazon
strak, de struiken kort en geen blaadje
meer op de grond? Dat is passé! Egels
maken graag een winternest tussen de
struiken of onder de bladeren. Laat takjes, bladeren en ander plantenmateriaal
daarom liggen.
2. Bouw een egelhuisje! Egelhuisjes kun
je op de meest creatieve manieren maken.
Het najaar is de ideale periode om zo’n
egelhuisje te plaatsen. Grote kans dat je
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3. Om aan te vetten gaan egels in het
najaar massaal op zoek naar voedsel.
In tegenstelling tot wat veel mensen
denken leggen egels daar heel wat kilometers per nacht voor af. Een schutting of een hek is een ondoordringbare
barrière voor de egel. Een ‘egelsnelweg’
is dan ook geen overbodige luxe: een
doorgang van 13x13 cm in hek of schutting. Als je samen met buurtbewoners
een egelsnelweg aanlegt hoeven egels
geen gebruik meer te maken van de autoweg. Het resultaat? Minder verkeersslachtoffers!

"Help egels door plantmateriaal te
laten liggen, een egelhuisje te bouwen, of een egelsnelweg te creeëren!"
Door de bebouwde kom geschikter te maken voor egels kunnen we de populatie
een duwtje in de goede richting geven.
De egelpopulatie neemt namelijk af. We
weten niet precies waarom de aantallen
dalen, maar waarschijnlijk spelen habitatverlies, predatiedruk, voedselschaarste en
mens-dier conflicten een grote rol.
Egelwerkgroep Nederland, onderdeel van
De Zoogdiervereniging, is een platform
voor het opdoen van kennis over de Europese egel en zijn status, ecologie, kansen
en knelpunten, met als voornaamste doel
een betere bescherming van de egel in
Nederland. Wil je meer weten over de egel
en egelonderzoek? Ga naar www.egelwerkgroep.com.
Merel Klaarmond
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Bloeddonoren
Wist je dat de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren een bloedbank heeft? Honden en katten kunnen hier bloed doneren,
zodat dieren in de kliniek geholpen kunnen
worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Lees het
hier!
Waarvoor worden de bloedproducten
gebruikt?
De bloedproducten worden gebruikt op de
Intensieve Zorgafdeling van de UKG. Dat is
een afdeling waar 24-uurs zorg wordt geboden aan ernstig zieke honden en katten.
Er zijn diverse redenen waarom dieren bij
ons op de afdeling liggen, bijvoorbeeld voor
ernstige nierproblemen of na een zware
operatie. Bijna wekelijks liggen er ook huisdieren die om uiteenlopende redenen voor
hun behandeling bloedproducten nodig
hebben.

- Nooit in andere landen zijn geweest omdat daar bepaalde met bloed overdraagbare
parasitaire ziekten voorkomen (het betreft
met name landen rond de Middellandse Zee
en in Oost-Europa, maar overleg bij twijfel
met ons)
Daarnaast zijn er soms andere (praktische)
redenen waarom een hond mogelijk minder
geschikt is als donor.
Hoe gaat het doneren in zijn werk?
Als een hond geschikt is bevonden, wordt
er een afspraak gemaakt voor de eerste
donatie. Het is mogelijk om als eigenaar bij
de bloedafname te blijven. Een half uur na
de donatie wordt de plek waar het bloed is
afgenomen gecontroleerd. Al met al duurt
de bloeddonatie zo’n anderhalf uur.
Vaak doneren honden met een tussenpauze
van drie tot maximaal zes maanden. De
duur van die tussenpauze wordt in overleg
met de eigenaar vastgesteld.
Heeft een hond er last van?

Welke honden zijn geschikt?
Om de gezondheid van zowel de donorhond
als ontvanger te waarborgen, worden honden gezocht die:

De ervaring leert dat donorhonden nauwelijks last hebben na een donatie; ze mogen
dan ook gewoon weer normaal eten, drinken en worden uitgelaten.

- Een rustig en meegaand karakter hebben

Aanmelden

- Minimaal één jaar oud zijn en niet ouder
dan acht jaar

Wil je weten of jouw hond geschikt is om
bloed te geven? Of wil je jouw hond ook
opgeven als bloeddonor? Neem dan contact
op via bloedbank_ukg@uu.nl.

- Meer dan 25 kilogram wegen (geen overgewicht!)
- Gezond zijn (om dit vast te stellen wordt
uw hond lichamelijk onderzocht en bloedonderzoek voorafgaande aan de donorstatus uitgevoerd)
- Volledig zijn ingeënt
- Geen rauwvleesdieet (‘BARF’) krijgen

https://www.diergeneeskunde.
nl/klinieken/gezelschapsdieren/
bloedbank/#donorhonden
https://www.diergeneeskunde.nl/
nieuws/2019/05/14/maak-kennis-metonze-bloeddonoren/

- Nooit zelf een bloedtransfusie hebben
ontvangen

20

Op de hoogte
Voor de 2-jarige Naomi is het niet de eerste
keer dat ze bloed komt geven. Ze is helemaal
op haar gemak en gaat zelfs lekker uit zichzelf op de tafel liggen.

De 2-jarige Sacha is een staffordshire terriër. Ook zij is een trouwe donor.

Onlangs heeft Josi voor de eerste keer bloed
gedoneerd voor onze bloedbank voor honden. Ze was heel stoer.

Greyhound reu Bauke (zwart/wit) is 2 jaar
oud en geeft regelmatig bloed.

De herder Basco is 7 jaar en heeft al regelmatig gedoneerd. Hij is dus helemaal niet
bang meer.

Trouwe Twister geeft al jaren bloed aan de
bloedbank. Hij is een reutje van 7 jaar en
we zijn heel blij met hem.
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Up-to-date

Ook afgelopen maanden hebben verschillende dieren te krantenkoppen gehaald. Wij
hebben de meest opvallende voor je op een
rijtje gezet.

Albinozeehond gevonden op Texel
Er is een bijzondere vondst gedaan op
Texel. Op de waddendijk werd door een
voorbijganger een zeehond gevonden met
geen pigment en rode ogen, beide kenmerken van albinisme. En dit is bijzonder:
albinozeehonden zijn zeer zeldzaam. Voor
natuurcentrum Ecomare, waar het dier is
ondergebracht, is het de eerste keer dat
ze deze soort hebben mogen ontvangen.
Het dier lijkt weinig tot geen zicht te hebben, een symptoom dat vaak samenhangt
met albinisme. Ook is het met de verdere
lichamelijke conditie niet heel goed gesteld:
de zeehond heeft een longworminfectie
en heeft allemaal wondjes op zijn lichaam.
Ecomare stelt wel dat het gewicht nog redelijk is voor zijn lichamelijke staat: het drie
tot vier maanden oude dier weegt 16,8 kilo.
Het dier zal verder onderzocht worden, en
zodra hij weer is aangesterkt, zal hij weer
losgelaten worden in de Waddenzee.
(22-10-2019 nos.nl)

Nederlandse hond cruciale rol bij
dood IS-leider
Een van de grootste helden betrokken
bij het doden van IS-leider Abu Bakr alBaghdadi komt uit ons land: de Mechelse
herder die opgeleid is in Nederland heeft
een cruciale rol gespeeld bij de operatie. De
hond heeft Baghdadi een tunnel ingejaagd,
waarna een van de gevaarlijkste terroristen
van de wereld zichzelf heeft opgeblazen.
De hond werd in Brabant opgeleid en werd
door zijn trainer Marco van Hoof direct
herkend nadat Donald Trump een foto op
twitter plaatste om te hond te eren voor
zijn geweldige daad. Gek is het niet dat het
dier uit Nederland komt: honden opgeleid
in ons land zijn erg gewild over de hele
wereld, en in het bijzonder twee typen:
detectiehonden, die gespecialiseerd zijn
in het opsporen van bijvoorbeeld geld en
drugs, en surveillancehonden, die worden
gebruikt bij operaties zoals die tegen Baghdadi.
(30-10-2019 nos.nl)
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Fossiel van voorganger aap
Van ons eigen landje door naar onze buren:
in Duitsland hebben wetenschappers een
nieuwe voorganger van de aap ontdekt. In
de Duitse deelstaat Beieren zijn complete
beenbotten gevonden van de primaat. De
aap, genaamd Danuvius guggenmosi, zou
miljoenen jaren geleden geleefd hebben.
Bijzonder aan deze aap is dat deze een manier zou hebben ontwikkeld om op de achterpoten te lopen. Dit hebben onderzoekers
ontdekt door de rechtopstaande poten waarmee hij kon lopen, en door de stand van de
grote teen waaraan te zien was dat het dier
op zijn hele voetzool liep. En het blijkt een
bijzondere vondst te zijn: volgens evolutiedeskundige en onderzoeker bij het Natural
History Museum in Londen, Fred Spoor, is
het lastig om fossielen te vinden van de aap,
omdat deze in het bos leefden.
(07-11-2019 nu.nl)

Steeds meer bevers in Nederland
Goed nieuws voor de bever: volgens cijfers van Nature Today en de Zoogdiervereniging is de beverpopulatie in Nederland
aanzienlijk gestegen. In 2011 waren er in
totaal nog maar 1000 bevers, en dat is gestegen naar 3500 bevers in 2019. Het dier
verdween in 1826 uit Nederland, maar
werd in 1988 weer opnieuw uitgezet omdat deze een heel erg positieve invloed zou
hebben op de biodiversiteit. En sindsdien
zijn ze niet meer weggegaan: de bever is
nu in bijna elke provincie van Nederland
te vinden vanwege de vele gebieden waar
de beesten kunnen leven. Alleen in NoordHolland zijn ze nog niet te vinden, maar
Nature Today verwacht dat daar snel verandering in zal komen. De ontwikkeling
brengt echter ook nadelen met zich mee:
het knaagdier zorgt voor schade aan dijken en ook ondergraaft hij funderingen.
Zowel in Limburg als Gelderland mag
het beschermde dier nu dan ook bejaagd
worden.
(07-11-2019 rtlnieuws.nl)
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Beagle 009
Lieve veterinairen,
De studie is alweer een tijdje begonnen, de kamer is weer gezellig vol en de eerstejaars
hebben de eerste tentamens weer overleefd. Het jaar is van start gegaan met weer een
zeer geslaagde introductie, met natuurlijk als klap op de vuurpijl het EJW. Naast dat de
nieuwe lading diergeneeskundestudenten hier alle verenigingen die onze studie rijk
is wat beter hebben leren kennen, hebben ze vooral ook de beste vriend én vijand van
de student gevonden; pils. Je kunt ondertussen wel merken dat de leeftijdsgrens voor
alcohol naar 18 jaar is gesteld want velen moeten de bierspier nog duidelijk trainen. Dit
zorgde dan ook voor de nodige incidenten waarbij de BBQ van die avond niet gewoon
netjes zijn weg door het maagdarmkanaal vervolgde maar er voor koos om via de snelste route weer naar buiten te komen.
Veel tijd om bij te komen van het EJW was er niet want de donderdag erop was alweer
de tuinzangborrel! Nadat iedereen zijn stemmen weer schor had gezongen was het tijd
voor de Vet-innverkeer. De kelder stroomde vol met rood en groen geklede studenten,
wat voor de nodige spanning zorgde. Zo kon B.d.G. zichzelf niet meer inhouden en is hij
met X de bezemkast ingedoken.
Afgelopen september was het ook weer tijd voor de T.D. Séparé. Iets wat niemand wou
missen, waardoor de kaarten voor de dames al waren uitverkocht vóór de inschrijving
geopend was. De mannen mochten deze avond aan elkaar laten zien wie het meeste
testosteron had tijdens de Highland games, terwijl de vrouwen hun meest artistieke
kant opzochten bij het schilderen van een naakt model. Nadat de twee geslachten weer
herenigd waren kregen sommige het zó heet dat z buiten naar wat afkoeling zochten.
C.H besloot het paard eens in te ruilen voor C.M. achter pathologie en ook C.D. en L.S.
moesten wat stoom afblazen.
Nadat alle besturen waren gewisseld was het weer tijd voor het besturenweekend zodat
zij elkaar wat beter konden leren kennen. W.v.I. nam dit wel heel erg serieus, en heeft
naast een gezellige avond met D.B. tijdens besturenweekend, ook F.A. weten te veroverentijdens de afgelopen Vet-Inn. Als dat geen vruchtbare samenwerking gaat worden
dit jaar... Zij waren niet de enige tijdens de Vet-inn wie druk bezig waren met een potje
huigtikkertje, ook D.v.L. en T.W. leken het heel gezellig gehad te hebben.
Ook de komende maanden beloven weer een drukke tijd te worden voor mij met het
Kerstdiner, Kerst-inn en D.S.K.-wintersport in het verschiet. Natuurlijk doe ik altijd mijn
uiterste best om allesmee te krijgen maar deze hond wordt ook weer een jaartje ouder.
De zintuigen en het geheugen zijnniet meer als wat het is geweest als toen ik hier als
jonge pup voor het eerst rondliepn Mochten je nog een mooi verhaal weten wie je de
andere veterinairen niet wilt ontnemen? Schroom niet mij dit te vertellen via dskbeagle009@gmail.com
Lebber en een poot,
Beagle 009
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Kooiverrijking
Even voorstellen

[Bestaande patiënt]
Naam: Annick Vugs - Praeses
Met alle nieuwe gezichten die zich afgelopen maanden op de Universiteit hebben
vertoond, zijn er ook een aantal nieuwe
koppies bij de DDx terecht gekomen. Zowel
eerstejaars als ouderejaars hebben zich bij
ons aangesloten, en een paar oude zielen
zijn blijven hangen. Om de administratie weer recht te trekken hebben we hun
dossiers erbij gepakt zodat niet alleen de
commissie, maar ook de lezers van dit blad
precies weten wat voor (creatief) vlees zij in
de kuip hebben.

[Nieuwe patiënt]
Naam: Mees Jansma - Ab-actis
Kleur & aftekeningen:
Blond met blauwe ogen
Bijzondere kenmerken:
Kan alleen aan eten
				denken in de snijzaal
Bewustzijnsniveau: 		
Een bakkie pleur kan
				nooit kwaad
Houding & gang: 		
Quasimodo is er niets bij
Voedingstoestand: 		
Gezien het dieet verba
				zingwekkend goed
Verzorgingstoestand:
Doet z'n best, maar dat
				zou je niet zeggen
IHOSKA’s: 			Spieratrofie
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[Nieuwe patiënt]
Naam: Babeth van Loon - Fiscus
Kleur & aftekeningen:
Blond haar, groene ogen
Bijzondere kenmerken:
6 kinnen
Bewustzijnsniveau: 		
Soporeus, maar geëxci				teerd onder invloed
Houding & gang: 		
Loopt met ziel onder de
				arm
Voedingstoestand: 		
Prima 2,5 uit 5
Verzorgingstoestand:
Glanzende vacht,
				
met hier en daar een koffievlek
IHOSKA’s: 			
Schrale blaf

[Nieuwe patiënt]
Naam: Daniek ten Hoeve - Redactie
Kleur & aftekeningen:
Gesproet, blond haar,
				blauw/grijs/groene ogen
Bijzondere kenmerken:
Nog erg speels (puppy)
Bewustzijnsniveau: 		
Somnolent, leeft op na
				
11 uur in de ochtend
Houding & gang: 		
'S ochtends gebogen en
				
slepend, 's middags en 's
				avonds rechtop
				trippelend
Voedingstoestand: 		
Goeie 3 uit 5, goede turgor na het stappen
Verzorgingstoestand:
Grotendeels zelf,
				
wordt in het weekend nog verzorgd
IHOSKA’s: 			
Hoest klinkt als zeehond
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Kooiverrijking
[Nieuwe patiënt]
Naam: Luc Theunisse - D.S.K.
Kleur & aftekeningen:
Bruin haar en lichte ogen
Bijzondere kenmerken:
Kan 4 jaar jonger worden
				door zich te scheren
Bewustzijnsniveau: 		
Geëxciteerd
Houding & gang: 		
Afhankelijk van muziek
Voedingstoestand: 		
Seizoensgebonden,
				3 uit 5
Verzorgingstoestand:
Warrige bruine vacht
IHOSKA’s: 			
Vervoert zich op een
				
erg kleine bruine vrouwenfiets

[Bestaande patiënt]
Naam: Pien Willemen - Lay-out
Kleur & aftekeningen:
Donkerbleek in de zomer,
				lichtbleek in de winter
Bijzondere kenmerken:
- Een en al
Bewustzijnsniveau: 		
Met te weinig voedsel in
				de maag soporeus,
				neigt naar aggressief
Houding & gang: 		
Maandag atletisch,
				dinsdag spierpijn
Voedingstoestand: 		
2 uit 5, ondanks het dieet
				
bestaande uit gevulde speculaas
				en tripel karmeliet
Verzorgingstoestand:
Vachtverzorging uitsluitend met Nivea
IHOSKA’s: 			
Draagt altijd dezelfde drie kleuren
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Kooiverrijking
[Bestaande patiënt]
Naam: Merel Hartmann - Lay-out
Kleur & aftekeningen:
Bruin lang haar en geen
				eenduidige kleur ogen
Bijzondere kenmerken:
Snoozed minstens
				
één uur in de ochtend
Bewustzijnsniveau: 		
Zonder koffie soporeus
Houding & gang: 		
Gehaast
Voedingstoestand: 		
Wisselend,
				
na snackweek 3 uit 5,
				
normaal 2,5 uit 5
Verzorgingstoestand:
Ligt aan het snoozen in de ochtend.
				
Bij tijd: prima verzorgd.
				
Bij geen tijd: zwerver/zombie
IHOSKA’s: 			
Roze reusable cup in de hand voor de bakkies

[Bestaande patiënt]
Naam: Jennifer Koetsier - Lay-out
Kleur & aftekeningen:
Bruine ogen en bruin
				haar met blonde
				highlights
Bijzondere kenmerken:
Zit onder de littekens
Bewustzijnsniveau: 		
's Ochtends vaak wat
				soporeus, heeft tijd nodig
				om wakker te worden
Houding & gang: 		
Bij voorkeur horizontaal
Voedingstoestand: 		
Een nette 2,5 uit 5,
				
maar mag wat meer bespiering op
Verzorgingstoestand:
Nagels lijken wat aan de lange kant,
				
vacht glad, glanzend, aaneengesloten
IHOSKA’s: 			
Maakt vaak willekeurige geluidjes
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Post scriptum
Afgestudeerden

Augustus
T.S. de Boer 			
V.J. Bussing 			
S.E.W. Derks 			
L.V. Gerritsen 			
A.A. ten Haken 			
T. Helwig 			
C. van der Poel 			
M. Tamis 			
C. van Veelen 			
S.M.A. de Waal 			
J.J. Walraven 			
R.M. van der Wielen 		
M. Buijtendorp 			
H.C. van Doorn 			
J.J. W. Dorresteijn 			
B. van der Heijden			
L. van Hemmen 			
M.J.K. de Jong 			
J.M.P. Roelofsen 			

Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master Paard – Track Paard
Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master Paard – Track Paard
Master Paard – Track Paard
Master GD – Track GD
Master Paard – Track Paard
Master Paard – Track Paard
Master LH – Track LH
Master LH – Track LH
Master LH – Track LH
Master LH – Track LH
Master LH – Track LH
Master LH – Track One Health
Master LH – Track LH

September
D.L.A. Bens
		
F.F. Borren 			
I. Daamen 			
K. Duim 				
F. van Egmond 			
L.M. Jager 			
P.C.M. Kamphuis 			
L.T. Laagland 			
M.A.P. van Mil 			
R.E. Röring 			
K.G.H. Stolk 			
H.A. Timmers 			
S.H.R. Trim 			
F.W. Urban 			
L.D. Vegter 			

Master LH – Track Bestuur en Beleid
Master GD – Track GD
Master LH – Track LH
Master LH – Track LH
Master GD – Track GD
Master Paard – Track Paard
Master GD – Track GD
Master GD – Track Onderzoek
Master LH – Track LH
Master LH – Track One Health
Master LH – Track Bestuur en Beleid
Master Paard – Track Bestuur en Beleid
Master LH – Track LH
Master LH – Track LH
Master GD – Track GD

Oktober
D.V.J. Hartmann 			
B.M. van Leeuwarden 		
S.E. Luxemburg 			
L. de Nies 			
H.C. Oortgijsen 			
I. Pluim 				
H.J.A. Rongen 			
T. van der Sluis 			
P.M. de Vries 			
E.C. Wezenaar 			

Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master GD – Track GD
Master Paard – Track Paard
Master GD – Track GD
Master LH – Track LH
Master GD – Track GD
Master GD – Track Bestuur en Beleid
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Post scriptum
Agenda D.S.K.
December

Vrijdag 6 december			

Peerdepietenlotings WSBA

Donderdag 12 december			

IVSA lezing

Dinsdag 17 december			

GDco lezing

Donderdag 19 december			

Kerstdiner + Kerst-inn

Januari
Woensdag 1 t/m zondag 5 januari		

DSK wintersport

Woensdag 8 januari			

Nieuwjaarskoffiepauze

Woensdag 15 januari			

Bijpraatborrel

Vrijdag 31 januari			

DSK gala

Februari
Woensdag 12 februari			

Almanakpresentatie

Vrijdag 14 februari			

Ouderdag WSB

Zaterdag 15 februari			

Ouderdag

Woensdag 19 februari			

DSK symposium
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