
Hondsdolheid in je praktijk, 
wat nu?	  
Het	  eerste	  geval	  na	  52	  jaar	  in	  

Amsterdam	  



Inleiding	  

•  Pet	  Travel	  Clinic	  	  
– Onderdeel	  dkl	  europaplein	  

– Speciale	  focus	  
•  Reisbegeleiding	  huisdieren	  
•  VoorlichCng	  gezondheidsaspecten	  
•  Speciale	  interesse	  diagnosCek	  import	  infecCeziekten	  



Historie	  

•  Dinsdag	  14	  februari	  2012	  contact	  balie	  
– Hond	  mee	  uit	  Marokko	  

– Dier	  lijkt	  overprikkeld	  
•  Stress	  door	  de	  reis	  volgens	  eigenaren	  

– Eigenaar	  wenst	  iets	  kalmerends	  
– Zowel	  hond	  als	  eigenaar	  slapen	  niet	  
– Otc	  gaat	  Calmex	  mee	  

– Kenneltje	  te	  leen	  gegeven	  



•  Woensdag	  15	  februari	  2012	  

– Hysterieklachten	  nemen	  toe	  
– Hond	  voor	  nader	  onderzoek	  naar	  de	  prakCjk	  
– Nog	  geen	  reden	  om	  aan	  rabiës	  te	  denken	  	  



Anamnese	  

•  Zondagavond	  gedrag	  veranderd	  
•  Eigenaar	  benadert	  hond	  met	  
tuinhandschoenen	  en	  oogt	  aangeslagen	  

•  Voor	  die	  Cjd	  heel	  lief	  hondje	  
•  Twee	  weken	  in	  bezit	  eigenaar	  
•  Zaterdag	  van	  Spanje	  naar	  NL	  gevlogen	  
•  Over	  de	  weg	  vanuit	  Marokko	  naar	  Spanje	  



Anamnese	  

•  Hond	  was	  bijna	  zindelijk,	  plots	  niet	  meer	  
•  Eet	  goed	  
•  Drinkt	  niet	  veel	  
•  Week	  eerder	  diarree	  gehad	  

•  Nog	  niet	  gevaccineerd	  
•  Wel	  ontwormd	  

•  HeeU	  teken	  gehad	  



Anamnese	  

•  Dier	  blaU,	  bijt	  en	  huilt	  
•  Erg	  agressief	  
•  Slaapt	  niet	  meer	  

•  Calmex	  heeU	  absoluut	  geen	  effect	  gehad	  



Lichamelijk	  onderzoek	  

•  Alert	  
•  BlaU	  veel,	  rusCger	  dan	  thuis	  
•  Hijgt,	  pols	  160	  bpm,	  T	  39.0	  

•  Soepele	  buik	  
•  Verder	  geen	  duidelijke	  afwijkingen	  



DDx	  

•  Reisstress	  
•  Hondenziekte	  
•  Leptospirose	  
•  Door	  teken	  overgebrachte	  ziekte	  
•  VergiUiging	  
•  Trauma	  
•  Neoplasie	  
•  Aujeszky	  
•  Rabiës	  



Verdenking	  rabiës	  

•  De	  casus	  gaat	  dan	  le\erlijk	  out	  of	  your	  hands	  
•  Procedurele	  details	  zal	  collega	  NVWA	  
behandelen	  

•  In	  opdracht	  NVWA	  dier	  geëuthanaseerd	  

•  Uiteindelijk	  via	  huisarts,	  tropeninsCtuut	  bij	  
GGD	  uitgekomen	  voor	  behandeling	  personeel	  



De	  procedurele	  keten	  



ImplicaCes	  voor	  de	  eerstelijns	  prakCjk	  

•  Ongevaccineerde	  contactdieren	  ook	  euth	  
– Bijv	  2	  ka\en	  	  

•  	  4	  assistentes	  kregen	  3	  x	  globulinen	  
•  1	  hoogzwangere	  assistente	  speciaal	  traject	  
•  Per	  persoon	  €1000,-‐	  tot	  €1500,-‐	  
•  Verzekering	  wilde	  eerst	  niet	  uitkeren:	  
– ReisvaccinaCe	  
– PrevenCeve	  zorg	  



•  Tot	  op	  heden	  hebben	  wij	  nog	  niets	  over	  
eventuele	  klachten	  bij	  de	  eigenaren	  en	  overige	  
contactpersonen	  vernomen	  	  

•  Hoge	  mate	  efficiënCe	  post	  exposure	  
prophylaxe,	  in	  NL	  zijn	  48	  mensen	  behandeld	  

•  VirulenCe?	  
•  Door	  de	  adequate	  Cjdige	  acCe	  zijn	  gelukkig	  
niet	  veel	  andere	  dieren	  besmet	  



Vragen	  tot	  nu	  toe?	  

Marnix	  Lamberts	  

•  info@pe\ravelclinic.nl	  

•  www.pe\ravelclinic.nl	  
•  020-‐6642094	  

•  Dierenkliniek	  Europaplein	  
•  Europaplein	  19	  
•  1078GS	  Amterdam	  


