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Lieve lezers,

Na een tijdje veel online te hebben geplaatst in de vorm van losse artikelen, begonnen onze 
handen toch wel weer te jeuken om een echt blad te maken. We konden de DDx in decem-
ber niet op de faculteit verspreiden, omdat iedereen braaf volgens de regels thuis was. Toch 
wilde we dit jullie niet ontnemen, en zo bedacht het D.S.K.-bestuur dat we de DDx bij ieder-
een thuis af konden leveren. Geheel corona-proof en milieuvriendelijk natuurlijk.

Deze DDx is dan ook een verzameling van alle verhalen, weetjes, puzzels en andere stuk-
ken die de afgelopen tijd gemaakt zijn. We hopen dan ook dat de bundelvorm weer een 
beetje dat gevoel terugbrengt van het uitbuiken in de banken in de D.S.K.-kamer na een 
taaie studeersessie. Met een bakkie koffie en je veterinaire vrienden om je heen het blaadje 
doorspeuren naar gênante foto’s, de roddels uit de beagle lezen over wie nu wie op de 
laatste Vet-inn had veroverd en als het nog wilde ook nog wel een interessant stuk lezen. Ik 
hoop ook, terwijl ik dit schrijf, dat dit volgend jaar weer de dagelijkse kost is. Voor nu is het 
afwachten wat 2021 ons allemaal gaat geven. 

Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven en het thuiszitten nog even uithouden. Heel veel 
leesplezier met deze editie van de DDx!

Met veterinaire groet,

Annick Vugs
h.t. Praeses der DDx-commissie

Voorwoord

04



Voorwoord

Lieve lezers, 

Wat leuk dat ik mijn allereerste voorwoord voor deze DDx mag schrijven. Dit is namelijk 
niet zomaar een versie. De afgelopen weken heeft de DDx-commissie hard gewerkt aan 
een online alternatief in de vorm van elke week een artikel en ik ben vereerd dat ik voor 
deze eerste gebundelde versie het voorwoord mag schrijven. Ik ben erg trots op de manier 
waarop de DDx toch nog uitgegeven wordt en de artikelen zijn elke maandag een licht-
puntje in deze tijd!

Voor ons zijn de afgelopen weken ook erg apart geweest. Ineens stonden wij in een lege 
kamer en zo fladderde wij de eerste weken na de A.L.V. van 8 oktober toch enigszins ver-
ward rond. Het is soms nog steeds een beetje een raar gevoel om in de kamer te zijn zonder 
het constante rumoer en de gezelligheid die jullie veroorzaken. Gelukkig hadden wij al snel 
onze draai gevonden en was deze lege kamer toch snel omgetoverd tot ons nieuwe nestje. 
Dat dit jaar niet bepaald met een handleiding komt mag een understatement zijn, maar het 
brengt ook zeker mogelijkheden met zich mee. De grote uitdaging voor ons is om het brui-
sende studentenleven wat de studie diergeneeskunde met zich meebrengt ook nu een vorm 
te geven en dit pakken we met beide handen aan!

Hoewel we op het moment van schrijven ons nestje tijdelijk niet kunnen betreden, zijn we 
toch erg hoopvol. De leuke reacties die we van jullie krijgen geven ons erg veel motivatie en 
we zijn er zeker van dat het nieuwe jaar ook meer perspectief zal gaan bieden.  Laten we 
daarom 2020 maar zo snel mogelijk achter ons laten en onze blik werpen op de toekomst. 

Ik wil daarom jullie ook veel plezier wensen met het lezen van deze DDx en ik hoop ieder-
een in het nieuwe jaar weer zo snel mogelijk te kunnen zien!

Vive le corps… Vétérinaire!

Krijn Reijalt
h.t. Praeses der Diergeneeskundige Studenten Kring 
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Er is dan ook een hoop kritiek geweest op de ma-
nier van online onderwijs. Mijn eerste tentamen 
in coronatijd, hadden ze bedacht, was een open-
boektoets maar dan met zo weinig tijd dat je niet 
de gelegenheid had alles uitgebreid op te zoeken. 
Beetje jammer was dat je ook geen tijd had om 
überhaupt de toets fatsoenlijk te maken. Geen suc-
ces dus. De tentamens erna ging dit een stuk beter. 
Uni vertrouwde ons dat we geen gebruik maakte 
van externe bronnen bij onze toetsen, en kregen we 
gewoon ruim de tijd.

De werkcolleges zien er tegenwoordig ook anders 
uit. Het is nu de bedoeling dat we alle colleges van 
te voren voorbereiden én maken, om vervolgens in 
de ingeroosterde 2 uur de opdrachten te bespreken. 
Uit eigen ervaring ben ik niet heel erg fan van deze 
constructie. Hoewel ik snap dat je toch iets moet, 
zijn wij nu dubbel zoveel tijd kwijt aan 1 werkcol-
lege als dat we kwijtwaren toen de colleges nog op 
locatie waren.

De hoorcolleges vind ik over het algemeen prima 
geregeld. Van alle hoorcolleges staan opnames op 
Blackboard. Het enige probleem is dat alle hoorcol-
leges van de hele uni nu online zijn, waardoor Lec-
turenet vaak behoorlijk overbelast is, en alles dus 
elke 2 seconden vastloopt. Bijzonder irritant, maar 
niet iets waar docenten iets aan kunnen doen.

Toch, met alle kritiek naar de docenten en univer-
siteit toe, kan de gemiddelde student ook wel wat 
zelfreflectie gebruiken. Docenten geven nu immers 
les aan uitstaande camera’s, worden vaak genegeerd 
als ze direct een vraag aan iemand stellen en er 
wordt over het algemeen weinig inzet getoond. Dit 
is natuurlijk lang niet elke student, maar degene 
die het luidst roepen over hoe slecht het onderwijs 
is, zijn ook degene die het minst toevoegen aan 
een Teams meeting. Daarnaast zijn er hier en daar 
studenten die gebruik (of zelfs misbruik?) maken 
van de situatie. Het mailen over dat ze bang zijn om 
tentamen te maken op locatie (lees: het liever thuis 
willen maken zodat ze hun boeken erbij kunnen 
houden), terwijl ze wel elke week zonder problemen 
vrolijk naar het practicum komen opdraven én ook 
gewoon nog feestjes meepakken vind ik lichtelijk 
hypocriet. En hier heb ik het natuurlijk niet over de 
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Online onderwijs; wel of 
geen succes?
Oktober heeft inmiddels zijn intrede gedaan en 
hoewel wij in maart waarschijnlijk allemaal had-
den gedacht dat wij er heel anders bij zouden 
zitten nu, is de harde realiteit dat COVID-19 nog 
druk bezig is met de wereld naar zijn grootje 
helpen. Als student in deze tijd leven valt allemaal 
niet mee. Feestjes worden gecanceld, je bloeiende 
sociale kring moet ineens drastisch verkleind 
worden en bovendien wordt het fysieke onderwijs 
ingeruild voor online onderwijs. Waar dat laatste 
in het begin misschien nog wel grappig was om 
even mee te maken, zijn wij inmiddels alweer een 
half jaar verder en maakt dit type onderwijs nu 
deel uit van het ‘nieuwe normaal’. Daarom hebben 
wij verschillende studenten gevraagd hun licht te 
schijnen op deze situatie. Hieronder doen zij hun 
verhaal.

Daniek ten hoeve - 2e jaars bachelor

‘Ik kan me de middag dat de uni verkondigde dat 
fysiek onderwijs tijdelijk werd opgeschort goed 
herinneren: ik zou die dag erna een practicum 
hebben van 4 uur lang waar ik echt totaal geen 
zin in had. Dus ik blij. Mooi effe twee weken vrij 
dacht ik. Corona zou snel weer overwaaien, dus 
van de rust genieten nu het nog kan. Dat thuis 
studeren alles behalve meer rust is, zag ik op 
dat moment nog niet aankomen. En dat ik het 
resterende eerste jaar van mijn studie thuis zou 
doorbrengen al helemaal niet. 

Maar goed, dat is nou eenmaal hoe het nu is. En 
dat betekende dat de docenten aan de slag moes-
ten: al het onderwijs moest zo aangepast worden 
dat het online gegeven kon worden. Dat was aan 
het begin super chaotisch (en zelfs nu nog af en 
toe), voor de docenten was het natuurlijk ook 
heel erg kort dag en daarmee een grote uitda-
ging. Daarnaast is onze studie heel erg berust op 
de combinatie van theorie en praktijk. Dierge-
neeskunde is zeker niet de makkelijkste studie 
geweest om te veranderen in een online versie.
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mensen die echt bang zijn, en ook gemaild heb-
ben over de practica op locatie.

Al met al denk ik dat het voor niemand leuk is. 
Ik geloof niet dat er docenten zijn die niet ontzet-
tend hun best doen om er wat van te maken. Ik 
ben ook meer chagrijnig dan blij met de manier 
van onderwijs nu, maar ik denk niet dat het in 
de huidige situatie heel veel beter kan dan dit, en 
dat we vooral blij moeten zijn met alles wat we 
nu wel op locatie mogen doen.’

Ylva Zwerver - 3e jaars bachelor

‘Ik kan me nog goed herinneren dat op een 
donderdagavond in het nieuws was dat ook in 
Nederland verschillende coronagevallen waren, 
en dat we een mail kregen dat het onderwijs de 
volgende dag niet door zou gaan. Dat beviel me 
eigenlijk prima, want wie wil er nou geen spon-
taan dagje vrij? Het bleef alleen niet bij dat ene 
dagje, want intussen zijn we alweer ruim een 
half jaar verder en zijn we al helemaal gewend 
aan colleges via Teams. 

Hoewel ik het eerst super chill vond dat je bijna 
al het onderwijs zelf kan inplannen en in je eigen 
tempo kan doorlopen, gaat dat nu wel een beetje 
mis. Als je toch alleen maar de hele tijd naar je 
beeldscherm moet kijken, is het heel verleidelijk 
om je wekker pas om 08:55 te zetten en je col-
lege lekker vanuit bed te volgen. Je hebt vast zelf 
intussen ook al gemerkt dat je hier toch iets min-
der van opsteekt dan wanneer je in de collegezaal 
zou zitten. Ook vond ik het eerst super gezellig 

dat onze kat Teddy af en toe kwam kijken of het 
nog goed ging, maar als hij weer voor de zoveel-
ste keer over mijn toetsenbord komt wandelen, 
aan mijn pen komt kauwen of spontaan besluit 
zijn tanden in mijn hand te zetten, weet ik weer 
waar zijn bijnaam Terror Teddy vandaan komt... 
Inmiddels gaat het thuis studeren al iets beter en 
probeer ik iedere ochtend op tijd op te staan en 
me klaar te maken alsof ik gewoon naar het An-
dro moet, en dat helpt! Hopelijk wordt de situatie 
snel beter en kunnen we elkaar weer snel zien op 
de uni, en natuurlijk vooral op de WSB!’

Nadia Lahaye - 1e jaars master LH

‘Online college – het heeft wel weer lang genoeg 
geduurd. Toen ik in februari met mijn bachelor 
thesis bezig was, heb ik mij wekelijks geïrriteerd 
aan de Microsoft reclames voor een nieuw plat-
form ‘Microsoft teams’. Ik vond deze meldingen 
maar irritant en dacht dit toch nooit te gaan 
gebruiken. Little did I know dat ik binnen de 
kortste keren gedwongen zou worden het toch 
echt te downloaden. Het is op zijn minst ver-
dacht te noemen.

Daar zat ik een paar weken later dan, braaf col-
lege te volgen via teams. Op het begin kon ik er 
nog enorm van genieten om 5 minuten voor 9 
mijn wekker te zetten en nog half slapend ‘aan-
wezig’ te zijn bij het eerste college. Maar al snel 
kwam ik erachter dat er ook erg veel nadelen aan 
deze vorm van onderwijs zitten. Het is moeilijk 
om een online college interactief te maken, een 
slechte verbinding en andere technische manke-
menten zorgen vaak voor problemen en online 
koffiepauze stelt niks voor vergeleken met the 
real deal.   

Ondertussen begin ik goed eenzaam te worden, 
alleen op mijn kamertje achter mijn laptop. Ik 
kan dan ook niet wachten op de tijd waarin we 
weer gewoon naar de mooiste faculteit van Ne-
derland kunnen komen. Laten we dan ook hopen 
dat we elkaar snel weer kunnen zien en spreken 
en snel weer heerlijk kunnen neerploffen op de 
lekkerste banken van Utrecht. Groetjes Nadia!

Door Daniek Ten Hoeve

Bundel 1
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West-nijlvirus in Nederland

Update on the up to date
Enige tijd geleden is er een up to date van 
de DDx verschenen waarin werd gespro-
ken over het West-nijlvirus, een virus 
dat normaal gesproken niet in Nederland 
voorkomt, maar toen toch voor het eerst 
aangetroffen is bij een grasmus gevangen in 
de regio Utrecht. Sindsdien zijn er nog een 
aantal bijzondere updates gekomen over het 
virus in Nederland. Het leek ons daarom 
leuk om jullie mee te nemen in deze ontdek-
kingen, wat meer vertellen over de ziekte 
die het virus veroorzaakt en uiteraard 
uitleggen wat dit met de diergeneeskunde 
te maken heeft. We zitten hier tenslotte toch 
echt bij DIERgeneeskunde!

Tijdlijn
Op 16 september verscheen op nos.nl de 
eerste melding van het virus in Nederland, 
waarbij een grasmus gevangen in de regio 
Utrecht positief getest werd op het virus. 
Op 15 oktober verscheen, wederom op nos.
nl, een artikel dat nu ook voor het eerst een 
persoon besmet is geraakt met het virus. 
De man die besmet raakte was niet recent 
in het buitenland geweest en moet het 
virus dus in Nederland opgelopen hebben. 
Dit was redelijk uniek nieuws want er heb-
ben wel eerder besmettingen voorgedaan 
bij mensen in Nederland, maar deze perso-
nen waren allemaal recent in het buiten-
land geweest en hebben het virus hoogst-
waarschijnlijk daarvandaan meegenomen. 
Op 16 oktober verscheen het, tot nu toe 
laatste, artikel dat bloedbank Sanquin in de 
regio Utrecht donorbloed gaat controleren 

op de aanwezigheid van het virus.

Oorsprong
Het virus is in 1937 voor het eerst ontdekt 
in Uganda, om precies te zijn in de provincie 
West-Nijl. Daarna is het virus verder naar 
het noorden getrokken. In de jaren 50 zijn er 
uitbraken in Haifa en Egypte gezien, in 1996 
is het virus voor het eerst in Europa gede-
tecteerd. De eerste grote epidemie was in 
Roemenië. Sindsdien is het virus zich al ver-
der gaan verspreiden en worden regelmatig 
gevallen gezien in Italië en Oost-Europa en 
ook in Noord-Amerika is de ziekte die het 
virus veroorzaakt vanaf 1999 endemisch. 

"De man die besmet raakte was niet 
recent in het buitenland geweest..." 
 
Oorzaak? Wetenschappers geven klimaat-
verandering de schuld. Het virus vermeer-
dert makkelijker in warmere gebieden en 
ook Nederland wordt langzaamaan warmer, 
dit maakt de condities voor het virus om te 
overleven erg aantrekkelijk. 
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Overdracht
Het natuurlijke reservoir van het virus, 
behorend tot de flavivirussen, zijn allerlei 
soorten vogels, waarbij muggen de vecto-
ren vormen die de ziekte overbrengen. Met 
name de muggen van het Culex-geslacht. 
Muggen kunnen geïnfecteerd raken via 
de vogels waarna ze het virus over kun-
nen brengen op mensen en paarden bij het 
steken. Het virus wordt behouden door een 
cyclus tussen de muggen en de vogels. In dit 
geval worden mensen en paarden gezien als 
de eindgastheren omdat mensen en paarden 
het virus zelf niet kunnen verspreiden.

West Nijlkoorts
Het westnijlvirus is een virus die West Nijl-
koorts veroorzaakt. De incubatietijd van de 
ziekte is 3 tot 15 dagen. 80% van de geïnfec-
teerde personen krijgen geen klachten, 20% 
krijgt milde klachten en minder dan 1% 
krijgt ernstige verschijnselen. De verschijn-
selen die gezien worden variëren van zeer 
mild tot zeer ernstig zoals koorts, hoofdpijn, 
spierpijn, maar ook encefalitis en meningitis 
worden gezien.
 
Maar deze ziekte is niet alleen bij mensen 
belangrijk, ook paarden kunnen geïnfecteerd 
raken met het virus. In grote delen van de 
wereld, waaronder de Europese Unie en 
Canada is de ziekte bij zowel mensen als 
paarden aangifteplichtig. Bij paarden is de 
ziekte in 2004 voor het eerst beschreven. 
De belangrijkste klinische verschijnselen bij 
paarden zijn ataxie, algemene zwakheid en 
spiertremoren, maar ook anorexie, gedeel-
telijke paralyse, cirkelen en niet kunnen 
slikken zijn symptomen die vaak gezien 

worden. Al dit kan leiden tot de dood bij 
paarden. Bij paarden verloopt de infectie 
ernstiger dan bij de mens. Het virus komt 
in de circulatie en wordt vanuit daar naar 
de hersenen getransporteerd. Dit leidt, zoals 
eerder genoemd, tot neurologische ver-
schijnselen. Het sterftecijfer onder paar-
den is ook erg hoog en de paarden die het 
overleven kunnen er blijvende schade aan 
het centrale zenuwstelsel aan over houden. 
Een therapie is er dan ook niet, de therapie 
bestaat voornamelijk uit het behandelen van 
de symptomen en ontsteking. Preventie van 
deze ziekte is dan ook heel belangrijk, in 
landen waar de ziekte veel voorkomt zijn er 
vaccins beschikbaar en contact met muggen 
moet zoveel als mogelijk vermeden worden.

Door Anouk Kuilboer
 
Bronnen
Nos.nl
rivm.nl/westnijlkoorts
Heus, P., Kolodziejek, J., Camp, J. V., Dim-
mel, K., Bagó, Z., Hubálek, Z., den Hoven, R., 
Cavalleri, J. -. M. V., & Nowotny, N. (2019). 
Emergence of West Nile virus lineage 2 in 
Europe: Characteristics of the first seven 
cases of West Nile neuroinvasive disease in 
horses in Austria. Transboundary and Emer-
ging Diseases, 67(3), 1189–1197. https://doi.
org/10.1111/tbed.13452 
Rossi, S. L., Ross, T. M., & Evans, J. D. 
(2010). West Nile Virus. Clinics in Labora-
tory Medicine, 30(1), 47–65. https://doi.
org/10.1016/j.cll.2009.10.006
https://www.oie.int/doc/ged/D14013.PDF
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Veterinair op reis: Texel
Omdat de studenten in het buitenland in deze 
tijden schaars zijn, hebben we een veterinaire 
student gevonden die een uitstapje in eigen 
land gedaan. Veterinair op reis: de binnen-
land editie!

In dit column horen we de verhalen van dier-
geneeskunde studenten die zich in het buiten-
land (of op onze eigen eilanden) inzetten voor 
dieren.

In de verschillende whatsappgroepen van 
de diergeneeskundige studenten kwam het 
volgende bericht voorbij: met spoed werden 
er twee studenten gezocht om te helpen bij 
een grote vang- en castratie actie die georga-
niseerd werd door de Stichting Zwerfkatten 
Nederland. 

Floor Bouwmeester (master student GD) 
twijfelde geen moment en stond vrijdag om 
kwart voor vier ‘s ochtends naast haar bed.

Hoe kwam je in aanraking met dit pro-
ject en wat hield het project in?

Het bericht kwam voorbij in een groepsw-
hatsapp van de diergeneeskunde studenten. 
Ik was meteen enthousiast en heb een mo-
tivatiebrief gestuurd naar de directrice van 
de Stichting Zwerfkatten Nederland. Al snel 
nam zij contact met mij op met de vraag of 
ik, samen met twee andere studenten, kon 
komen helpen op Texel.

Het project was een TNRC-actie (trap 
(vangen)-neutraliseren-return/relocate-
care) waarbij de katten werden gevangen, 
gechipt, gevaccineerd en geneutraliseerd. 
Staatsbosbeheer heeft ons tijdens de actie 
gefaciliteerd met een auto, een werkschuur 
en vele mensen die hielpen met de katten 
te vinden op Texel. De operaties werden 

Bundel 1
uitgevoerd in Katopia door verschillende 
dierenartsen van de Dierenartsenpraktijk 
Texel. Katopia is een bus waarin een voorbe-
reidingsruimte en een operatiekamer inge-
bouwd zijn. Met deze bus kunnen de katten 
op locatie behandeld worden. Verder zijn er 
chalets ter beschikking gesteld door vakan-
tiepark de Krim, zodat we allemaal corona-
proof konden verblijven.

Bij de behandelde katten werd een hoekje 
van het linkeroor afgebrand. Dit zogeheten 
ear-tippen zorgt ervoor dat de verwilderde 
zwerfkatten later niet nog een onnodig ge-
vangen worden. Wanneer de katten bijgeko-
men waren van de operatie, werden ze vaak 
weer op dezelfde locatie uitgezet als dat ze 
gevangen waren.

Hoe zag je weekend eruit?

Vrijdag ben ik om kwart voor vier opgestaan 
en met de trein naar Den Helder gegaan. 
Hierna ben ik met de veerboot naar Texel 
gevaren. Op Texel aangekomen ben ik met 
de auto opgehaald en naar Katopia gebracht. 
Ik kreeg een korte rondleiding en vervolgens 
moesten we beginnen met de spuiten vacci-
naties en eventueel antibiotica voor de kat-
ten voor te bereiden. De eerste dag hebben 
we aan een lopende band katten behandeld. 
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maal een fleecedeken over zich heen. Over de 
transport box werd ook een hoeslaken gesla-
gen om de tocht buiten te houden. 

Worden deze acties vaker gehouden?

Stichting Zwerfkatten Nederland houdt va-
ker deze acties en zoekt vaker de hulp van 
studenten. De reiskosten, eten en verblijf 
werden allemaal vergoed en ik heb enorm 
veel geleerd in dit weekend. Als je nog eens 
de kans krijgt om hierbij te kunnen helpen, 
zou ik dit zeker aanraden. Houd de facebook 
van Stichting Zwerfkatten Nederland in de 
gaten! 

Door Floor Bouwmeester en Merel Hartmann
Er waren nog vangkooien uitgezet zodat we 
eventueel zaterdag nog een paar katten kon-
den behandelen. Helaas bleek er niks meer 
gevangen te zijn en hebben we op zaterdag 
alle vangkooien, materialen en de  Katopia 
weer opgeruimd en schoongemaakt. Zater-
dagmiddag ben ik weer naar huis gegaan. In 
totaal hebben we 42 katten in handen gehad.”

Wat waren de handelingen die jullie 
mochten uitvoeren?

De katten konden vanuit de vangkooi doorlo-
pen in een drukkooi. Hiermee kun je makke-
lijk de verwilderde zwerfkatten veilig onder 
narcose brengen. Onder toeziend oog van de 
dierenartsen mochten wij de katten vaccine-
ren, chippen en voorbereiden voor de O.K. 
Ook tijdens de operaties hebben wij mogen 
assisteren en werden we begeleid door de 
aanwezige dierenarts.

Hoe was de recovery voor de gecastreer-
de katten?

De katten werden in een transport box in een 
verwarmde schuur gezet en kregen allemaal 
een eigen warmtekruik. Ze kregen ook alle-
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Leishmaniose
Leishmaniose is een ziekte waar we als Neder-
landse diergeneeskunde studenten over leren, 
maar waarvan we het ziektebeeld in de praktijk 
niet veel zien. De honden in Nederland met Lei-
shmaniose zijn geadopteerd uit het buitenland of 
zijn in het buitenland geweest. In Zuid-Europa is 
Leishmania dan ook een groot probleem en is de 
kennis en ervaring met de ziekte veel uitgebrei-
der. In dit artikel lees je over het ziektebeeld, de 
preventie, therapie en prognose. Ook lees je hoe 
je jezelf meer kunt verdiepen in de ziekte, zodat 
je later in de praktijk zonder problemen honden 
met Leishmaniose kunt herkennen en behande-
len. 

Leishmaniose wordt veroorzaakt door infectie 
met Trypanosomen van het genus Leishmania, 
er zijn naar schatting 30 soorten van dit genus 
die de ziekte kunnen veroorzaken, waarvan de 
meest voorkomende Leishmania infantum is. De 
protozo gaat in macrofagen zitten en vermenig-
vuldigt zich hier. Leishmania wordt verspreid 
via vectoren: zandvliegen (Phlebotominae). Deze 
zandvliegen komen nog niet voor in Nederland, 
maar de soort P. perniciosus trekt wel richting 
het Noorden en is al aangetroffen in Zuid-Duits-
land. Mogelijk zal Leishmaniose dus later een 
groter probleem worden in Nederland (RIVM, 
2013).

Naast de nare ziekte die het bij honden veroor-
zaakt, is het ook een zoönose. Honden kunnen 
als reservoir dienen voor viscerale leishmaniasis 
bij mensen (Reguera et al, 2016).

Leishmaniose kan verschillende verschijnselen 
geven. Vaak begint de aandoening met enkele 
vergrote lymfeknopen, gewichtsverlies, vermin-
derde eetlust en spieratrofie. 

In een later stadium passen klinische sympto-
men als haaruitval, schilfering van de huid, een 
vereelte neus, lange en afwijkende nagels en 
wonden op de overgang van slijmvlies naar huid. 
De ogen en ooglidranden kunnen ontstoken zijn. 
Ook nierfalen en maagdarmklachten worden 
gezien. Bij het onderzoek kan een vergrote milt 
worden gevonden (Ribeiro et al, 2018).

Symptomen kunnen enkele maanden tot jaren 
na besmetting optreden, bovendien verloopt de 
ziekte in meer dan 50% van de gevallen sub-
klinisch. Of een hond symptomen krijgt en hoe 
ernstig deze zijn, hangt af van hoe adequaat het 
immuunsysteem reageert op de parasiet (Manci-
anti et al, 1988).

Casus Leishmaniose in Sicilië: Tobia

In de hondenopvang in Sicilië waar Olivier 
vrijwilligerswerk doet, is de hond Tobia opge-
nomen. Tobia is naar schatting 3 maanden en 
werd vermagerd gevonden, met afwijkingen 
aan de huid, bijna geen vacht en ontstoken 
kniegewrichten. De ogen en de ooglidranden 
van Tobia leken ontstoken te zijn. Op basis van 
de verschijnselen dacht de dierenarts direct aan 
Leishmania, waarna Tobia ook met serologisch 
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onderzoek positief is bevonden. Gedurende 31 
dagen is Tobia behandeld met zowel Miltefo-
sine (Milteforan®) als Allopurinol. Daarna is 
de behandeling met Allopurinol voortgezet. 
Tobia heeft een goede eetlust, is aangekomen in 
gewicht, zijn haren groeien terug en de kniege-
wrichten zijn minder gezwollen. Klachtenvrij is 
de hond nog zeker niet, maar het laat zien dat 
Leishmaniose behandelen zinvol kan zijn. 

Preventie en Therapie

Preventie is bij Leishmania van groot belang, en 
is voornamelijk mogelijk door het bestrijden van 
de vectoren, of te zorgen dat deze niet bijten. Dit 
kan gedaan worden door honden een band te 
laten dragen met insecticide, of door “spot-on” 
applicatie van deze middelen op de hond. Een 
(goed) vaccin dat beschermt tegen de infectie is 
er nog niet, er is op dit moment enkel een vac-
cin dat bij al geïnfecteerde honden de ziekte kan 
vertragen en de mortaliteit verlaagt (Toepp et al, 
2018).

"Symptomen kunnen enkele maanden tot 
jaren na besmetting optreden, bovendien 
verloopt de ziekte in meer dan 50% van de 
gevallen subklinisch."

Als therapie worden bij Leishmania antiparasi-
taire middelen gebruikt, zoals dus Miltefosine, 
en lijkt tot nog toe het meest efficiënt als thera-
pie bij zieke honden. Echter wordt meestal de 
parasiet niet volledig verwijderd, en moet de 
hond dus goed gemonitord blijven. Deze midde-
len worden vaak gecombineerd met allopurinol, 
om hyperurikemie tegen te gaan.

Tips voor verdieping

De Facebookpagina ‘Living with Leish’. Zowel 
hondeneigenaren als dierenartsen uit verschil-
lende gebieden zijn lid van deze pagina. Dieren-
artsen uit Zuid-Europa geven soms interessante 

informatie bij casussen. Ga een keer vrijwilli-
gerswerk doen/stage lopen bij een dierenartsen-
praktijk in Zuid-Europa! Door een periode mee 
te lopen, zie je verschillende ziektebeelden die 
Leishmania kan veroorzaken. 

Voor meer informatie over Leishmaniose: 
www.msdvetmanual.com/generalized-conditi-
ons/leishmaniosis/leishmaniosis-in-dogs 

Door Colleen Sportel en Olivier Weber
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Mijn wachttijd
De meesten van jullie zullen mij niet kennen. 
Ik ben geen vaste stamgast bij de koffiepauze 
en sta niet bij elke WSB tot 4:00 in de fiet-
senkelder. Daarom zal ik mezelf nog even 
kort voorstellen. Ik ben Merel, 24 jaar oud 
en inmiddels in het bezit van mijn Bachelor-
diploma. Sinds mijn tweede studiejaar zit ik 
bij de DDx. Ik ben begonnen als redacteur en 
later overgestapt naar de vormgeving van de 
DDx, de Lay-Out. 

Bachelordiploma; en nu?

In mijn Bachelor heb ik één jaar achterstand 
opgelopen, hierdoor hadden veel van mijn 
vriendinnen het jaar voor mij de Bachelor al 
afgerond. Zoals iedereen wel weet is het mo-
gelijk dat je niet direct met de major van je 
Master kan beginnen na het afronden van je 
Bachelor. Dit is afhankelijk van de instroom 
van studenten en hoeveel plekken de door 
jou gekozen Master heeft. 

Een groot deel van mijn vriendinnen koos 
er zelf voor om een tussenjaar te nemen. 
Sommigen gingen naar het buitenland om 
bijvoorbeeld schildpadden en vissen te tel-
len of om een rondreis door Zuid-Amerika 
te maken. Anderen begonnen alvast aan hun 
onderzoeksstage of keuzevakken. 

Met zicht op mijn Bachelordiploma, die ik in 
juni zou halen, besloot ik om een half jaar 
pauze in te lassen. Ik wou graag werken bij 
een dierenartsenpraktijk als assistente om zo 
ervaring op te doen. Aansluitend had ik een 
rondreis door Azië gepland voor November, 
samen met een vriendinnetje. Ik kan jullie 
mededelen dat ik dit artikel in bed schrijf, en 
nee, dan bedoel ik niet een strandbed onder 
een palmboom. Nee, ik zit in bed, terwijl het 
buiten regent, op mijn studentenkamer in 
Utrecht.

Op 13 juli j.l. heb ik mijn laatste benodigde 
studiepunten ontvangen en hiermee mijn Ba-
chelor afgerond. Na dit goede nieuws heb ik 
me meteen aangemeld voor de Master Paard, 
ondertussen hoorde ik hier en daar al geruch-
ten dat er een grote toestroom aan studenten 
was. Dit kwam deels door de corona crisis, 
studenten waren voorzichtiger met het in-
plannen van reizen of werk. Het was immers 
niet zeker of dit door zou kunnen gaan. 

Begin augustus kreeg ik het nieuws dat ik in 
september 2021 mocht beginnen. Een half jaar 
later dan gepland. Hoewel ik even baalde van 
dit nieuws, ben ik nu enorm blij dat het zo 
gelopen is. 

Sollicitatieprocedure

Vooralsnog was het plan om enkele maan-
den bij een dierenartsenpraktijk te werken, 
waarna ik zou gaan reizen om vervolgens 
met goede moed te beginnen aan mijn master 
(noem het naïef, maar toen was ik ervan over-
tuigd dat dit zou lukken). 

Eind mei begon ik voorzichtig met het zoeken 
naar een passende baan. Al snel zag ik dat 
sommige medestudenten een bericht plaatsten 
in de veterinaire vacaturebank (veterinaire 
vacature nl/be) op Facebook. Ik trok ook mijn 
stoute schoenen aan om vervolgens het ene 
na het andere aanbod te ontvangen. Ik was 
verbijsterd, blijkbaar kon je prima als dierge-
neeskunde student een baan vinden bij een 
praktijk. 

Een paar dagen later had ik een selectie ge-
maakt van praktijken die ik wou bezoeken. 
Twee daarvan waren in de buurt van mijn 
ouderlijke huis en de andere twee in de buurt 
van Utrecht. De praktijken, waar ik een mee-
loopdag geplant had, waren zeer verschillend; 
een natuurgeneeskundige praktijk, een eer-
stelijns praktijk, een tweedelijns praktijk en 
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een spoedkliniek. En ondanks dat ik voor de 
Master Paard heb gekozen waren het allemaal 
gezelschapsdieren praktijken. 

Na elke meeloopdag wist ik het zeker: dit was 
dé praktijk voor mij. Dit maakte de keuze erg 
lastig. Ze waren alle vier compleet anders 
maar toch voelde ik me overal welkom. Nog 
lastiger was dat ze alle vier hadden besloten 
dat ze me zouden aannemen als ik voor hen 
zou kiezen. Uiteindelijk ben ik voor de prak-
tijk gegaan die dicht bij mijn studentenkamer 
was en waar een jong team rondliep. 

Werken in de praktijk

Na een welverdiende vakantie begon ik met 
veel enthousiasme aan mijn eerste werkweek. 
Op mijn tweede dag durfde ik de telefoon op 
te nemen en op mijn vijfde werkdag deed ik 
mijn eerste urineonderzoek. De eerste weken 
voelde ik me soms nog een behoorlijke kluns. 
Ik was in een warme maar geoliede machine 
(lees: team ;)) terecht gekomen. Gelukkig was 
iedereen meer dan bereid om me te begelei-
den waar nodig.

Inmiddels draai ik al zo een 3 maanden mee 
in dit geweldige(!!) team. Ik voel me nuttig 
en kan het merendeel van de dierenartsassis-
tente/paraveterinaire handelingen zelfstandig 

uitvoeren. Elke dag is weer anders en elke 
cliënt/patiënt moet ook anders benaderd 
worden. Tijdens het werken leer ik ontzet-
tend veel over ziekten, communicatie en 
het functioneren binnen het team. Ik houd 
ongelofelijk van de mooie verdeling tussen 
sociaal contact met de eigenaren en het on-
derzoeken van het dier. Voor mij is het dui-
delijk, later wil ik zeker de praktijk in. 

EInd september is mijn vliegticket naar Azië 
geannuleerd. En hoewel ik hier erg naar 
uitgekeken had, heb ik er vrede mee. Ik mag 
tot mijn Master bij de praktijk blijven wer-
ken als invalhulp en extra mankracht tijdens 
de drukke ochtenden. 

Onderzoekstage

Bij het horen van het nieuws dat ik een half-
jaar later dan gepland met mijn major van 
de Master kon beginnen heb ik besloten om 
mijn onderzoekstage naar voren te schui-
ven. Uit verschillende hoeken kwam het 
geluid dat dit zeer lastig zou worden doordat 
een hoop studenten pas later konden begin-
nen met hun major en dus hetzelfde idee 
hadden. Net toen ik mijn concept e-mail 
geschreven had, kreeg ik een berichtje van 
mijn Thesis begeleidster. Haar onderzoek 
liep nog steeds en ze zocht nog een extra 
student om haar te helpen. Daarbij kon ik 
er een onderzoeksstage aan koppelen. Afge-
lopen week heb ik mijn onderzoeksvoorstel 
met verlenging van 10 weken ingeleverd. 
Wanneer deze wordt goedgekeurd zal ik, 
naast het werken in de praktijk, 22 weken 
onderzoek gaan doen. 

Al bij al was dit geen weggegooid jaar, in te-
gendeel, ik ben enorm veel aan het bijleren 
en ga over twee weken beginnen met een 
onderdeel van mijn Master.

Door Merel Hartmann
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Op de hoogte

Van Capita Selecta tot zorgen dat 
je jezelf erkend paardenarts mag 
noemen: het bijhouden van je gevolgde 
nascholing in een register regel je 
eenvoudig en snel via PE-Veterinair!

Versoepel de overgang van de 
faculteit naar de praktijk met  
hulp van Dactari:

Gestructureerd sparren met 
collega dierenartsen en daarmee 

nascholingspunten verdienen? 
ICOVet is hét platform  

voor intercollegiaal overleg 
casuïstiek en intervisie!

Werken aan persoonlijke en professionele 
ontwikkeling? Met behulp van gesprekken 

en/of coaching in praktijksituatie kun je 
je zelfvertrouwen vergroten, leer je je 

werk niet mee naar huis te nemen, kun 
je loopbaanissues ter sprake brengen 

en nog veel meer. De verschillende 
coachingstrajecten van Dactari Support 

ondersteunen je daarbij!
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De wolf is gevestigd in Zuidoost-
Brabant

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn, de wolf 
is gevestigd in Nederland! Tussen 17 juli en 
30 oktober 2020 zijn er wel 434 meldingen 
binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt van 
BIJ12 met betrekking tot sporen van wolf 
GW1625m in Nederland. Dit bewijst dat er 
een wolf aanwezig is in het gebied de Groote 
Heide in Zuidoost-Brabant. Wanneer deze 
beschermde diersoort minimaal zes maanden 
in een gebied actief is, is er volgens het Inter-
provinciaal Wolvenplan sprake van officiële 
vestiging. 

Bevestiging van de aanwezigheid van 
wolven

Meerdere mensen hebben aangegeven een 
wolf gezien te hebben. Via de website van 
Wolven in Nederland kan je een formulier 
invullen conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, de AVG. Zo kan 
er een goed beeld gecreëerd worden van 
de vestiging van wolven in Nederland. Op 
deze site worden ook de typerende kenmer-
ken van de Europese grijze wolf vermeld 
zoals het uiterlijk, de pootafdrukken en de 
soort keutels. Deze wolf soort komt voor 
in Duitsland en West-Europa. Van de 434 
meldingen zijn 49 geclassificeerd als ‘zekere 
waarneming’ aan de hand van directe bewij-
zen (zoals DNA-uitslagen) en 47 meldingen 
als ‘zekere waarneming’ aan de hand van 
indirecte bewijzen (zoals wolvensporen). 
Van de overige meldingen kan niet worden 
vastgesteld of dit een wolf betreft. Bij12 heeft 
hier een overzicht van gemaakt.

Diagram 1: Verhouding type zekere wolvenwaarneming 
17 juli - 30 oktober 2020.

Hoe moeten wij hierop reageren?

De aanwezigheid van wolven heeft natuur-
lijk ook gevolgen voor ons in Nederland. 
Wanneer een wolf in het nieuws komt zijn 
hier vaak veel uiteenlopende reacties op. De 
een is erg bang dat kinderen niet veilig op 
straat kunnen spelen, de ander is bang dat 
het vee niet veilig is en een derde is blij dat 
er een natuurlijke predator bij is gekomen. 
Maar moeten we bang zijn? Het korte ant-
woord hierop is nee. Het lange antwoord is 
dat de voornaamste redenen dat wolven tot 
overlast zorgen voorkomen kunnen wor-
den. Door hondsdolheid kan een wolf alle 
angst verliezen en hierdoor alles bijten dat 
hij tegenkomt. Voor 1900 kwam deze ziekte 
over heel Europa voor, nu is dit niet meer zo 
dus zal dit niet meer voorkomen in Europa. 
Door wolven te voeren kunnen ze brutaal 
worden, door dit niet te doen worden ze 
niet opdringerig en houden ze angst voor 
de mens en daardoor afstand. Bij een aanval 
zullen wolven zich verdedigen, dus hou zelf 
afstand. Als wij ons hieraan houden zullen 
wij geen last hebben van de wolf en de wolf 
niet van ons.
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De gevolgen voor de maatschappij

Wel is het zo dat daar waar wolven leven er 
dieren worden gedood. Ondanks dat wolven 
een voorkeur hebben voor wilde hoefdieren 
wordt er ook wel eens vee gegeten. Geluk-
kig kunnen hier maatregelen voor getroffen 
worden. Bij schade aan landbouwhuisdieren 
kunt u dit doorgeven aan de verantwoorde-
lijke overheidsinstantie BIJ12 op nummer 
085-4862222. Belangrijk is het te weten 
dat een kleine belemmering als een slootje 
of een middelhoog hek een wolf niet tegen-
houdt. Er is meer bescherming nodig zoals 
de dieren op stal zetten in de nacht, een 
schrikdraad raster plaatsen zodat de wol-
ven er niet onderdoor kunnen kruipen of 
er overheen kunnen springen. Ook kan er 
een lijn met wapperende gekleurde stoffen 
geplaatst worden waarna de wolven wor-
den afgeschrikt worden. Dit kan ook door 
een waakhond in te zetten. Voor meer tips 
en manieren van aanpak zie onderstaande 
bronnen. Mocht er toch schade aangericht 
worden kan er een tegemoetkoming van wel 
100% worden verleend door het Fauna-
fonds.

Ecologie 

Wolven kunnen een sleutelrol spelen in een 
ecosysteem zonder de aantallen prooidieren 
te reduceren. Pas wanneer er een andere 
factor zoals een strenge winter of ziekte de 
dichtheid aan prooi verlaagt zullen wolven 
de dichtheid aan prooidieren op een lager ni-
veau kunnen houden. Door de komst van de 
wolf als toppredator in een van de natuur-
gebieden in Nederland zou het aantal herten 
kunnen dalen. Andere grazers zouden 
hiervan kunnen profiteren aangezien de ve-
getatie weelderiger kan groeien. Doordat er 
meer dieren gedurende het hele jaar sterven 
is er meer voedsel beschikbaar aan het begin 
van de winter. Dit en het meer bewegen zou 
ervoor kunnen zorgen dat de conditie van 
de overgebleven dieren verbetert. Tot slot 
profiteren ook aaseters van de aanvoer van 
kadavers gedurende het gehele jaar. 

Wil je meer weten over de wolf? Ga dan 
even naar de onderstaande website!

https://www.wolveninnederland.nl/

Door Sophie Boddeke
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Kleine uil op avontuur
19 november 2020 - nu.nl

Van ons kikkerlandje gaan we naar New 
York met een bijzonder kerstverhaal. Hier 
heeft een uil een onverwachtse reis ge-
maakt: het dier is per ongeluk meegelift 
met de kerstboom die voor het Rockefeller 
Center in New York bedoeld was. De kleine 
zaaguil werd pas ontdekt toen ze na een 
lange reis al in de staat New York waren, 
het beest had toen al zo’n 270 kilometer 
afgelegd. De uil was uitgedroogd en onder-
voed, en is naar een wildopvang gebracht 
waar hij nu goed verzorgd wordt. Als de uil 
weer helemaal beter is, wordt hij weer vrij-
gelaten in het wild.

Op de hoogte

Up-to-date
Ook afgelopen tijd heeft het dierennieuws 
niet stil gestaan. Wij hebben voor jou de 
meest opvallende nieuwtjes op een rij gezet, 
zodat jij weer helemaal up to date bent!

Dolfijnen bij de Oosterscheldeke-
ring
22 november 2020 - hartvannederland.nl

Allereerst nieuws uit ons eigen landje: vrij-
dag 20 november zijn er zeker drie dolfij-
nen gespot bij de sluizen bij de Oosterschel-
dekering. De beesten werden gespot aan 
het eind van de middag. Deze gebeurtenis 
is best bijzonder aangezien deze diersoort 
normaal gesproken niet bij de Nederlandse 
kust leeft. SOS Dolfijn stelt dat de dieren 
mogelijk deze kant op gezwommen zijn 
omdat er veel vis aanwezig was op dat mo-
ment. Maar helaas is het niet helemaal goed 
afgelopen. Zaterdagochtend is er een dode 
dolfijn aangetroffen in Zierikzee, waar-
schijnlijk een van de dolfijnen die vrijdag 
gespot waren. Het is een 1,5 meter lang 
mannetje en is naar onze faculteit gebracht. 
Hier wordt er onderzoek gedaan naar de 
doodsoorzaak van het dier.
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Op de hoogte

Oudste pinguin in gevangenschap 
overleden
18 novmeber 2020 - ad.nl

Verdrietig nieuws: in een dierentuin in het 
Duitse Wuppertal is de oudste koningspin-
guïn die in gevangenschap leefde op 46-ja-
rige leeftijd overleden. De exacte leeftijd van 
het dier was niet bekend, het kan dus zijn 
dat de pinguïn zelfs nog ouder was. In het 
wild worden koningspinguïns zo’n twintig 
jaar. Oma, zoals de pinguïn genoemd werd, 
was veruit de oudste pinguïn in dierentui-
nen wereldwijd. De laatste jaren had Oma 
al wel last van verschillende ouderdomsver-
schijnselen, zoals een misvormde snavel, 
beperkte mobiliteit en staar. Oma bewoog 
nog nauwelijks en at minder. De verzorgers 
van de dierentuin hebben uiteindelijk beslo-
ten Oma te euthanaseren.

17 Miljoen nertsen geruimd
4 november 2020 - nos.nl

Je ontkomt helaas niet zonder één corona-
nieuwtje; Denemarken ruimt alle 17 
miljoen nertsen nadat er een gemuteerde 
versie van het coronavirus bij minstens 
twaalf mensen is aangetroffen. Deze mu-
taties komen dus bij de nertsen vandaan. 
De Deense premier vreest dat gemuteerde 
versies van het virus een gevaar zouden 
vormen voor effectiviteit voor het coro-
navaccin. Aangezien Denemarken een 
van ’s werelds grootste producenten is 
van nertsbont, zou mutaties in de Deense 
nertsen een gevaar betekenen voor de rest 
van de wereld. In Nederland zijn nog geen 
aanwijzingen dat ook de nertsen hier mu-
taties hebben.

Door Daniek ten Hoeve

21



22









Kooiverrijking

Recept stoofpot
Nu we ons weer in de koude wintermaanden 
begeven, heeft de DDx-commissie besloten 
om jullie wat verwarmende recepten toe te 
sturen zodat jullie een heerlijk maal op tafel 
kunnen zetten. Want als de r in de maand 
komt, kan een schitterende stoof natuurlijk 
niet ontbreken! Geniet van de verschillende 
opties (van carnivoor tot vega) en stuur een 
foto van jullie eindresultaat in naar de DDx 
via de mail onlineddx@gmail.com of naar 
onze insta- of facebookpagina @ddx_com-
missie! Misschien komt je creatie dan wel op 
onze socials!

Voor de hongerige carnivoren
Een heerlijke klassieke hachee die goed 
combineert met Nederlandse vergeten 
groente of rode kool (warm!):

Ingrediënten voor 4 personen
2 dikke uien
50g boter of margarine, voor als je ‘de coro-
nakilo’s’ aan het wegwerken bent
800 gr hacheevlees of riblappen (of allebei)
3 eetlepels bloem
500 ml (runder)bouillon 
Tip: gooi bundeltjes verse kruiden door je 
bouillon om hem extra lekker te maken!
2 eetlepels rode wijnazijn, en een fles rode 
wijn voor het kookproces
Een snufje paprikapoeder
2 laurierblaadjes
4 kruidnagels (of een à twee eetlepels ver-
malen kruidnagel)
1 theelepel suiker

Bereiding
Begin met het belangrijkste van het hele proces, 
het openen van de fles wijn voor optimale kook-
prestaties. Lust je geen wijn? Dan is een biertje 
of een mok warme choco ook een goede vervan-
ging. Zet ook alvast water op om bouillon te ma-
ken. Snijd het vlees in grove stukken van 3 cm. 
Snipper de ui op een schoongemaakte of nieuwe 
snijplank, anders komt Boyd Berends je achterna 
met het tentamen Veterinaire Volksgezondheid 
en Voedselveiligheid. Het vlees bak je aan in een 
grote pan met de boter of margarine en hierbij 
voeg je ook de ui toe. Breng het geheel op smaak 
met de paprikapoeder (en als je culinair bent 
aangelegd kruiden naar keuze) en schep daarna 
de bloem erdoorheen. Als het tot hier goed gaat, 
kan je de rode wijn azijn en de suiker toevoegen. 
Als dit een beetje doorgeroerd is mag de bouil-
lon erbij. Als laatste voeg je ook de kruidnagel 
en laurier toe. Deze kan je met touwtjes bijvoor-
beeld samen knopen zodat je ze na het stoof-
proces makkelijk uit de pan kan halen. Nu mag 
de hachee 3 uur lekker gaar en zacht koken met 
de deksel erop, net als bij jou als je die fles wijn 
soldaat hebt gemaakt. Het laatste halfuur mag 
bij jou en je huisgenoten, maar ook bij de pan 
het dak eraf. Zorg dat je voor het opdienen van 
je heerlijke stoof je de kruidenbundels verwij-
derd, laurier is nogal lastig kauwen. Daarna is 
het smullen geblazen!
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Voor de vegetarische hippies 
Vegastoof met champignons en wortel-
tjes, lekker met aardappelpartjes of zelf-
gemaakte frites. Dit gerecht is ook voor 
de doorgewinterde vegans geschikt:

Ingrediënten voor 4 personen
1 kilo aan je favo paddenstoelen, als er ook 
maar genoeg champignons bij zitten
Een hele dikke winterpeen
4 sjalotjes
4 tenen knoflook
Olijfolie
2 eetlepels bloem
400 ml groentebouillon 
Tip: gooi bundeltjes verse kruiden door je 
bouillon om hem extra lekker te maken!
300 ml rode wijn, derest is voor jou! Anders 
gooi je dat ook maar weg…
Voor de vegans (of beginnende vegans); 
niet alle rode wijn is veganistisch omdat het 
klaren van de wijn vaak gebeurt met pro-
ducten op basis van dierlijk eiwit. Wel zijn er 
speciale vegan wijnen te koop!
Een snuf versgemalen peper (of niet versge-
malen natuurlijk)
4 laurierblaadjes
4 takjes tijm
2 eetlepels tomatenpuree
Paar takjes peterselie voor de garnering

Bereiding
Schil de wortel en snij deze en de padden-
stoelen in stukjes. Ook de ui en knoflook 
mogen fijn worden gesnipperd en gehakt. 
Vergeet niet water op te zetten voor de 
bouillon. De sjalotjes fruit je even op laag 

vuur met een scheut olijfolie in een grote 
pan waar de stoof in gaat. De wortelstukjes 
bak je erna een minuutje mee. Daarna voeg 
je de paddenstoelen toe en bak je die ook 
even een paar minuutjes mee. Hierna de 
bloem toevoegen en je raadt het al… Die bak 
je een minuutje mee. Voor de verandering 
voegen we de tomatenpuree toe en bakken 
we die nog een minuutje mee. Na al het 
gebak giet je de bouillon en de rode wijn 
erbij. Roer alles lekker door elkaar en leg de 
laurierblaadjes en tijmtakjes in de drerrie. 
Dit laat je een halfuurtje lekker pruttelen, 
waarin je kunt opzoeken hoeveel CO2 je 
hebt bespaard door een vleesloos gerecht 
te maken (omygod zo goed). Blijf altijd je 
gerecht proeven! Voeg nog wat peper toe tot 
het helemaal perfect is, en als je een echte 
keukenprins(es) bent ook nog andere krui-
den naar keuze. Je stoof is nu ready (vet) to 
go! Verwijder de tijm en laurier en in die tijd 
dat je op google intypte ‘koolstofvoetafdruk 
stoofvlees’ heb je natuurlijk ook de peter-
selie fijngehakt. Serveer de stoof in een 
mooi diep bord of pleur de pan op tafel, 
gegarneerd met een beetje peterselie to 
get that ~green feeling~.

Tip: Stoof is vaak lekker als je het net ge-
maakt hebt, maar nog lekkerder als het een 
dag heeft mogen rusten. Maak dus een hele 
grote pan om meerdere dagen van te smul-
len, of meal prep het zodat je de dag erna een 
heerlijk gerecht hebt!

Door Annick Vugs

27



Kooiverrijking

De nieuwe DDx commissiele-
den!

Dag trouwe en wellicht nieuwe lezers,
Op 19 oktober 2020 hebben vier groentjes de 
DDx commissie betreden. Om jullie de hoog-
standjes van deze nieuwe leden te tonen hebben 
wij alvast een korte anamnese afgenomen. 

Olivier Weber - Lay-out

Signalement:
Homo sapiens, man, 21 jaar, blond haar, 
groene ogen.
Bijzondere kenmerken:
Altijd aan het eten.
Probleem:
Colleges om 9 uur volgen.
Duur van het probleem:
Sinds september 2017. 
Algemeen functioneren: 
Afhankelijk van maagvulling.
Leefomstandigheden:
In een huis met 4x meer dieren dan mensen :)
Voorgeschiedenis:
Kan niet functioneren zonder elk uur koffie en 
eten.
Therapie:
Slaap, continu eten!

Anouk Kuilboer - Lay-out

Signalement:
Homo Sapiens, vrouw, 18 jaar, blond haar, 
blauwe ogen.
Bijzondere kenmerken:
Een bril, maar ziet nog steeds niks. En toch 
wel een klein beetje talent voor stress pong 
(of gewoon heel veel geluk).
Probleem:
Slecht (korte termijn) geheugen.
Duur van het probleem:
Al enige tijd, is wel verergerd sinds 2 sep-
tember 2019.
Algemeen functioneren:
Afwisselend sopor en geëxciteerd, verder erg 
vergeetachtig.
Leefomstandigheden:
Inwonend in een veel te dure bezemkast in 
Utrecht. Zo af en toe reist ze terug naar het 
hoge noorden om te bedelen voor voedsel bij 
de ouders.
Voorgeschiedenis:
Kan slecht uit bed komen en kan niet zo 
goed tegen alcohol (maar drinkt het wel 
graag). 
Therapie:
Geen. Alcohol wordt vaak gebruikt om de 
symptomen te bestrijden (of om als excuus 
te gebruiken).
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Sophie Boddeke - Social Media 
Expert

Signalement:
Homo sapiens, vrouw, 20 jaar, bruin haar, 
sproeten, net zo lang als de gemiddelde man.
Bijzondere kenmerken:
Is dit jaar een tweede poging als Diergenees-
kunde sjaars aan het wagen.
Probleem:
Altijd 5 minuten te laat, of in haar woorden: 
“precies op tijd”.
Duur van het probleem:
Bekend vanaf 2 september 2019 tot heden.
Algemeen functioneren:
Met pieken en dalen, meestal met een aan-
wezige babbel.
Leefomstandigheden:
Kamperend in het Wilhelminapark, op zoek 
naar een bezemkast.
Voorgeschiedenis:
Altijd 15 minuten te laat.
Therapie:
In het studielandschap gaan wonen.

Colleen Sportel - Ab-actis

Signalement: 
Homo sapiens, vrouw, 23 jaar, blond haar, 
blauwe ogen.
Bijzondere kenmerken:
Al 23 jaar aan het proberen een huisdier te 
krijgen groter dan een dwergkonijn, zit nog 
altijd zonder.
Probleem:
Concentratievermogen van een goudvis.
Duur van het probleem:
In mindere mate al gehele leven, opmerke-
lijk sinds september 2017.
Algemeen functioneren:
Afhankelijk van het tijdsinterval tussen 
ingenomen koffie.
Leefomstandigheden:
In een overprijsd appartement met 2 an-
dere blondines.
Voorgeschiedenis:
Twee jaar lang geprobeerd een andere stu-
die vol te houden in Wageningen, zonder 
succes.
Therapie:
Dierenknuffels.
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Diergeneeskunde studeren 
door de ogen van een eerste-
jaars
Het eerste blok zit erop voor de nieuwste Dierge-
neeskunde studenten van jaartje 2020-2021! Met 
bloed, zweet en tranen hebben zij hun eerste ten-
tamens gemaakt. Voor een van de geïnterviewde 
studenten is zelfs een meme gecreëerd. Hoe 
Linde, Liselot, en Nikita het eerste studieblok 
hebben ervaren en hoe zij hun studentenleven 
zijn begonnen op de Faculteit Diergeneeskunde 
lees je hier!

Wie ben je en waarom ben je Diergenees-
kunde gaan studeren?

Liselot: Ik ben na een tussenjaar begonnen aan 
de studie Diergeneeskunde. Ik wil graag de rest 
van mijn leven elke dag met dieren werken. Ik 
wilde eerst de landbouwhuisdieren kant op en 
nu ik aan de studie ben begonnen en erachter 
kwam dat je dan snel in het echte bedrijfsleven 
eindigt, neig ik meer naar gezelschapsdieren. 
Les geven is zeker ook een optie, ik geef al lang 
bijles en dat vind ik erg leuk om te doen.  

Nikita: Als klein meisje was het een droom om 
later dierenarts te worden. Nu ben ik trots dat 
ik een plek binnen de faculteit heb weten te 
bemachtigen en ik echt opgeleid mag worden 
tot dierenarts. Ik kom uit een boerendorpje en ik 
heb vaak konijnen en katten om mij heen gehad. 
Ook heb ik in een dierenhotel gewerkt, waar-
door ik realiseerde dat ik altijd een band heb 
gehad met dieren en dit het leukste vak voor mij 
is. Ik wil graag de gezelschapsdieren kant op, 
omdat ik daar stage heb gelopen en ik dat erg 
leuk vond.

Linde: Ik ben Linde, 19 jaar en ik heb net een 
tussenjaar gehad waarbij ik naar Namibië in 
Afrika gegaan. Daar ben ik als vrijwilliger gaan 
werken bij een organisatie die wilde dieren op-
vangt en veel onderzoek doet naar mens-dier 
conflictrelaties. Ik ben Diergeneeskunde gaan 
studeren omdat ik het leuk vind om met dieren 
te werken en ik vind het heel interessant hoe het 
lichaam werkt en hoe ziektes opgelost kunnen 
worden.

Hoe heb je het eerste studieblok ervaren?

Liselot: De eerste week vond ik heel heftig en was ik 
een beetje de kluts kwijt. Ik ben daarom gaan praten 
met ouderejaars, mijn zus en andere vriendinnen 
over hoe zij hun studie aanpakken. Daarna ging ik 
meer focussen op de colleges en legde ik minder 
druk op mezelf om alles te lezen. Ik moest wel even 
wennen aan de hoeveelheid van de stof en de soor-
ten voorbereidingen voor de verschillende soorten 
colleges, hierdoor moest ik vaak mijn planning aan-
passen. Ook had ik veel meer leuke dieren practica 
dan ik had verwacht. Dat en de contacturen met de 
andere studenten maken de studie meer draagbaar.

Nikita: Ik wist van tevoren niet zo goed wat ik van 
de studie moest verwachten. De eerste periode vond 
ik erg zwaar, maar je leert ook jezelf kennen en je 
leert inzien in hoeverre je alles moet onthouden. Wel 
miste ik de begeleiding af en toe en wist ik niet zo 
goed waar ik met mijn vragen terecht kon. Ik ben erg 
perfectionistisch en daarom vond ik het erg fijn dat 
mijn ouders mij konden begeleiden om het studeren 
even te pauzeren. Het begrijpen van de stof lukte me 
wel, maar het was wel heel veel. Ik vond CM heel 
leuk, leuker dan OW, het was wel erg pittig deze twee 
vakken te combineren.

Linde: Ik vond in eerste instantie dat we meteen 
in het diepe gegooid werden. We hadden natuurlijk 
weinig contacturen door corona, wat het nog extra 
ingewikkeld maakt. Nadat ik meer gewend raakte 
aan de werkdruk, hoe de colleges worden gegeven en 
hoe je moet omgaan met de literatuur ging het beter. 
Ik vind het top dat we meteen al zo veel praktijkon-
derwijs hebben en al “hands on” werk doen met de 
dieren!

Voelde je veel druk voor het tentamen?

Liselot: Normaal ben ik niet zenuwachtig voor ten-
tamens, maar ik voelde wel onzekerheid aangezien 
ik niet goed kon inschatten hoeveel en wat ik moest 
voorbereiden. Ik kreeg wel af en toe stress wanneer 
ik realiseerde dat ik een college op korte termijn 
moest voorbereiden. Ik verwachtte dat het belang-
rijker was dat je begrijpt hoe de ontwikkeling gaat, 
en minder de kleine feitjes die veel in het tentamen 
terugkwamen. Dit stampwerk is iets dat ik meer wil 
gaan doen in de toekomst.
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Nikita: Ik voel eigenlijk nooit tentamenstress, 
ik begin op tijd met leren zodat ik alles al ge-
daan heb. Ik heb meer stress ervaren voor de 
voorbereidingen van colleges dan het tentamen 
zelf.

Linde: Eerlijk gezegd had ik wel heel veel stress 
voor het tentamen. Ik heb geprobeerd mezelf 
gerust te stellen met het idee dat ik anders een 
her kan maken en het BSA misschien afge-
schaft gaat worden. Toch bleef ik me wel druk 
maken, ik heb daarom zeker mijn best gedaan 
om de tentamens te halen.

Ben je op kamers gegaan en lid geworden 
bij een studentenvereniging?

Liselot: Ik heb bewust gekozen om thuis te 
blijven wonen. Gemiddeld hoef ik maar twee 
keer naar de Uni per week, op kamers gaan is 
het daarom voor mij nog niet waard. Ook is het 
fijne van thuis wonen dat iemand voor je kookt 
en de was doet, dat geeft iets minder werkdruk 
en minder stress. Het voelt nog niet echt alsof 
mijn studentenleven is begonnen, aangezien 
ik alleen mijn studiegroepje en vriendinnen 
van thuis spreek. Het leek mij leuk om actief 
betrokken te zijn bij de studievereniging, maar 
dat staat helaas nu op een laag pitje.

Nikita: In de eerste periode heb ik met opzet 
gekozen om me afzijdig te houden van het 
studentenleven. Ik moet even mezelf vinden en 
zoeken wat werkt binnen de studie. Het lijkt 
mij leuk op kamers te gaan en bij Olympus te 
sporten. Ook wil ik bij Archaeopteryx actief 
worden in de toekomst. Nu ben ik nog even op 
zoek naar de balans tussen studie, sociaal leven 
en ontspanning. Ik kijk liever eerst de kat uit 
te boom, waarna ik iets kies dat goed bij mijn 
planning en interessegebied past.

Linde: Ik ben op kamers gegaan en dit vind ik 
heel leuk aangezien ik een heel gezellige huis-
genoot heb en ik hierdoor veel sociaal contact 
heb. Soms vraag ik me wel af of het geld het 
wel waard is in deze tijden. Ik voelde me al heel 
snel thuis in Utrecht door mijn gezellige huis. 

Van links naar recht: Liselot, Nikita, Linde

Het lijkt me heel leuk om vanaf het tweede jaar bij 
een studentenvereniging te gaan, eerst even wen-
nen aan de studie en de stad. Dit voelt nu al als een 
goede keuze.

Hoe leg je nieuwe contacten met medestuden-
ten nu er zo weinig fysieke contactmomenten 
zijn?

Liselot: Ik heb de eerste periode mijn focus op 
de tentamens gelegd en ben ik niet zo druk bezig 
geweest met mijn medestudenten. Binnen het stu-
deergroepje gaan we waarschijnlijk afspreken om 
de DHV practica handelingen op elkaars dieren te 
oefenen. Verder zou ik niet echt weten hoe je mak-
kelijk contact kan maken met andere studenten 
buiten het aangewezen studentengroepje.

Nikita: Ik heb al meerdere lezingen gevolgd van 
Archaeopteryx die ik erg interessant vond. Mijn 
vrienden van thuis spreek ik veel en met een vrien-
din uit het mentorgroepje maak ik vaak samen op-
drachten. Ik vind het wel lastig om sociaal contact 
en vrienden te maken binnen de nieuwe jaarlaag 
aangezien je niet veel mensen ziet en de mensen die 
je ziet zijn vaak dezelfde mensen. Dat vind ik jam-
mer aangezien ik graag goeie vrienden binnen de 
Faculteit wil maken, wat best lastig is binnen een 
groep van maar 25 mensen. Ik zou het leuk vinden 
als de hele groep omgegooid zou worden je ook 
andere mensen zou kunnen leren kennen.

Linde: Ik vind dat behoorlijk ingewikkeld om 
nieuwe vrienden te maken, aangezien we maar tien 
mensen in een groepje hebben. Dit groepje is ook 
nog eens willekeurig geplaatst, gelukkig klikt dit erg 
goed en kan ik met iedereen overweg. Hier heb ik 
veel geluk mee. Buiten het groepje vind ik het lastig 
om nieuwe contacten te leggen, er zijn geen feestjes 
of fysieke colleges waarbij je nieuwe mensen leert 
kennen, dit is wel een beetje lastig.

Door Sophie31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accountancy en advies 

Wij zijn de financiële experts voor de medische beroepen. Van dierenarts tot arts, specialist, 

tandarts, orthodontist, fysiotherapeut en apotheker. Onze organisatie werkt landelijk vanuit 

3 vestigingen. Wij bieden meer dan de traditionele dienstverlening. Persoonlijke aandacht en 

financieel advies op maat maakt deel uit van onze filosofie. Natuurlijk gaat het daarbij om 

accountancy en fiscaal advies maar ook andere zaken die van belang zijn voor uw 

praktijkvoering en uw persoonlijke situatie. 

 
Uw partner 

U kunt op ons rekenen als sparringpartner of adviseur voor al uw financiële zaken, maar ook 

in bijzondere situaties. Dankzij onze kennis en ervaring staan we u ook bij in de  minder 

alledaagse momenten van uw carrière. Zoals bij overnames, terugtreden/pensionering en 

zelfs conflicten. 

 
Contact 

Indien u vragen heeft of geïnteresseerd bent in onze dienstverlening dan kunt u contact met 

ons opnemen. Ons telefoonnummer is 088 – 10 20 800. www.dezorgaccountants.nl 

  

 

De ZorgAccountants, daar wordt u beter van! 
 

 
Vestiging Arnhem 
Velperweg 79 

Vestiging Bilthoven 
Soestdijkseweg Zuid 179 

 Vestiging Groningen 
 Hereplein 6 

6824 HH Arnhem 3721 AB Bilthoven 9711 GA Groningen 

 



Help mee met de inzamelingsactie voor zorgverleners in 
Malawi. Meer informatie vind je via: vvaa.nl/voormalawi

kom in actie:

VvAA Student 
#voorMalawi





Wij hebben leuke banen
in de veterinaire branche
voor jou!

info@flexvet.nl - 053 572 5548 - www.flexvet.nl

personeels- en managementdiensten

voor de veterinaire sector



Post scriptum
Afgestudeerden
Naam    `                          Programma   Track
Oktober
Celine Aldewereld       GD         GD
Aafke Boon                  LH           BB
Iris Bronk                      GD            BB
Franka Drogt               GD            BB
Haitske Elbers                GD      BB
Maike van Genderen  LH          LH
Lune Geurts                 GD      GD
Carina den Hartogh    LH        LH
Frouke Hesselink          GD            GD
Renee Jansen                GD          BB
Sofia Korver                 GD            GD
Eva Litjens              LH             BB
Marlieke Pronk   LH       LH
Annerose Raveswaay Claasen    GD      GD
Milou van Velzen         GD             GD

November
Ruby den Besten   GD           GD              
Désirée Geukens          GD        GD
Sascha Hebbelinck       LH           BB
Danny van Lith               GD             GD
Lisanne Pelikaan           GD            GD
Dian Pieters                 GD            OH
Ilse Schutte                  GD             GD
Julie Smolenaers          GD             GD
Patty Stuyver              Paard         Paard
Lieke Swinkels               LH             LH
Fieke Boekel                LH             LH
Doke Willemse              GD             GD

December
Daan Allaerts               GD GD
Lisa Bonhof                  GD GD
Maria Camphuisen      GD GD
Inge Danen                  GD GD
Daphne Elders              GD GD
Tessa van Gemert        GD GD
Winoah van Heek         GD GD
Robert Hendrickx         GD BB
Tessa Heuver              Paard Paard
Inge Hoogendam          GD GD
Aniek van Houtum       GD BB
Andrea Laumen            GD BB
Mei van der Meulen     GD GD
Marlous Mooijweer     GD GD
Shirley Oude Vrielink  Paard Paard
Nathalie Plantinga        GD  GD
Laura Pot                   LH LH
Madelyn Proper            LH LH
Marley Roest               GD GD
Hanna Rögels              GD GD
Myrthe van Rooij          Paard        Paard
Kelly Thiel                     GD      GD
Evi Tonnaer                  GD    GD
Mariannede Vries        GD     GD
Anouk van Weert         GD    GD
Lisa de Rijcke                GD        GD

Agenda
Januari
5 januari   Nieuwjaarsbingo
7 januari   Online commissieborrel
15 januari  D.S.K. Moordspel

Februari
17 februari  D.S.K. Symposium
24 februari  D.S.K. Symposium

Maart
12 maart   Vetlink

April
1 april   GDco symposium
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