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Summary
Diagnostic aspects of Borrelia-infections in dogs
This paper discusses the problem of diagnosing borreliosis 
(Lyme disease) in dogs. A prospective cohort study in the 
Kempen district, a known Borrelia focus in the Nether-
lands, showed that dogs with the presumptive symptoms 
of borreliosis, episodic malaise and lameness,  had signifi -
cantly higher and longer lasting anti-Borrelia IgG titers 
than asymptomatic dogs. A small part of these dogs also 
had antibodies directed against the IR6 (C6) antigen which 
indicates persistent active Borrelia infection. A few typi-
cal case histories are presented. Dogs with episodic mal-
aise and lameness with persistent high IgG titers are sus-
pect of suffering from borreliosis. IR6 antibodies make 
this diagnosis likely. Initially, such patients should be 
treated with doxycyclin (10 mg/kg 1dd) for 10 days. If the 
symptoms recurr within a few months, a longer treatment 
(eg 6 weeks) should be considered. Bernese mountain 
dogs were strongly over-represented among the borreliosis 
patients in the cohort study and most high titered samples 
among those submitted for – diagnostic – serology appear 
to come from this breed, which suggests that these dogs 
have diffi culties with clearing this tick-borne infection.

Please note that this article is a non-reviewed contribution. All reviewed contri-
butions can be found in the section ‘Wetenschap’.

De ziekte van Lyme, of Lyme-bor-
reliose, is een immuungemedieerde 
ziekte van de mens, die kan ont-
staan na infectie met de spirocheten 
uit de Borrelia-familie. In Neder-
land komen naast de enige Ameri-
kaanse soort Borrelia burgdorferi, 
die in Europa is geïmporteerd, nog 
minstens drie andere soorten voor 
die potentieel pathogeen zijn: B. ga-

rinii, B. afzelii en B. valaisiana. 

Kleine zoogdieren (voornamelijk bosmuizen) en vogels zijn 
het reservoir voor Borrelia-bacteriën en de teek Ixodes 
 ricinus fungeert als vector (fi guur 1) (1). De tekendichtheid 
en ook het percentage met Borrelia geïnfecteerde teken lijken 
toe te nemen en variëren per locatie (2). Zo vormen de 
 Brabantse Kempen een hotspot voor teken en Borrelia (zie 
verder). Ook honden kunnen worden geïnfecteerd door de 
beet van I. ricinus. Het is al lange tijd onduidelijk of borre-
liose (ziekte ten gevolge van een Borrelia-infectie) ook in 
Europa voorkomt bij honden. Infectie kan relatief eenvoudig 
worden vastgesteld door middel van agensdetectie of serolo-
gie, maar eventuele ziekteverschijnselen zijn hier moeilijk 
mee in verband te brengen. Zelfs in de humane geneeskunde 
is het oorzakelijke verband tussen infectie en ziekte nog altijd 
een diagnostisch probleem. In dit artikel wordt de huidige 
kennis over Borrelia-infecties bij honden samengevat.
De gepresenteerde casus zijn uit de Brabantse Kempen, waar 
honden die in de bossen worden uitgelaten zonder uitzonde-
ring geïnfecteerd raken met Borrelia (3). 

Experimentele infecties
Experimentele infecties kunnen alleen tot stand komen met 
behulp van geïnfecteerde teken. Uit Amerikaans onderzoek 
blijkt dat 75 procent van de op deze wijze geïnfecteerde pups 
(van een leeftijd van zes weken) na twee tot vijf maanden 
ziekte verschijnselen ontwikkelden. Symptomen bleven be-
perkt tot een, twee of drie episoden van enkele dagen koorts en 
kreupelheid aan één poot (4). Een acute fase lijkt bij de hond 
dus niet te bestaan en het erythema migrans, zoals dat bij men-
sen na infectie in de huid kan optreden, wordt niet gezien. Toen 
de pups volwassen waren, bleek de bacterie nog steeds in de 
huid te worden teruggevonden, zelfs na een langdurige anti-
bioticumkuur (5,6). Daarentegen werden volwassen honden 
alleen symptomatisch na een continue teken infestatie gedu-
rende zeventig dagen of na een dexamethasoninjectie direct na 
de infectie (7,8). De conclusie is dat Borrelia-bacteriën lang-
durig in de gastheer aanwezig kunnen zijn zonder enig ziekte-
verschijnsel te veroorzaken en dat volwassen honden na proef-
infecties alleen symptomen ontwikkelen na immunologische 
suppressie, die trouwens ook optreedt bij hevige tekeninfes-
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tatie. Let wel, bovenstaande experimentele infecties zijn uitge-
voerd met de Amerikaanse stam van B. burgdorferi en niet met 
de Europese soorten.

Infectiestatus van honden in Nederland
Bij het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum 
(VMDC) van de Faculteit der Diergeneeskunde, heeft slechts 

Figuur 1. De transmissiecyclus 
van vier Europese Borrelia-
soorten, overgebracht van dier 
op dier door verschillende sta-
dia van de teek Ixodes ricinus. 
De larve neemt Borrelia op 
uit het bloed van een muis of 
vogel, vervolgens kan de nimf 
de infectie aan andere dieren 
doorgeven en opnieuw een in-
fectie oplopen. De volwassen 
teek heeft daardoor een ho-
gere infectiegraad dan de nimf 

(waarvan op sommige locaties in Nederland er 40 procent geïnfecteerd 
zijn). B. burgdorferi sensu stricto is de enige soort in Noord-Amerika. De 
verwachting is dat de pathogenese van de ziekte bij Europese honden dan 
ook complexer zal zijn. In Nederland wordt B. afzelii het meest frequent 
gevonden in de teek op de vegetatie. Maar in weefsels van vermeende bor-
reliosehonden worden voornamelijk B. burgdorferi en B. garinii gevonden 
(11). 
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cohort nummer 14; Siberische husky, teef 
Hond heeft als pup extreme tekenbelasting en vertoont na enkele maanden 
seroconversie. Klinisch gingivitis. Honderden teken gevonden waarvan 14 
procent geïnfecteerd was met een van vier soorten, vooral B. burgdorferi 
ss. In tweede jaar erg sloom en heeft een stijve gang, vaginitis en nefritis. 
Bloedwaarden met anaemie, azotemie, lymphocytose en eosinofi lie (die alle 
levenslang aanhouden). Het derde jaar is de hond kreupel aan een knie en 
een elleboog. De hond ontwikkelt in het zesde jaar diabetes mellitus, later op 
verzoek van de eigenaar geëuthanaseerd. Symptomatologie en pathologie (hy-
perplasie lever, chroniche cystitis, MPGN) en microbiologie (B burgdorferi ss 
in huid/ synovialis/ liquor en B garinii in huid/ lever) duiden op een chroni-
sche infectie. De causaliteit bij deze individuele hond kan pas bewezen zijn 
als immuunprecipitaties met Borrelia-antistoffen in de nier zijn aangetoond. 
De huidige gegevens rechtvaardigen de conclusie dat het immuunsysteem op 
middelbare leeftijd niet in staat is geweest infectie en disseminatie van Bor-
relia-bacteriën te voorkomen.

cohort nummer 28; golden retriever, teef
De teken gevonden op de hond zijn voor 18 procent geïnfecteerd met vier 
soorten, overwegend met B. burgdorferi ss. Zomers sloom en wordt behan-
deld voor pustulaire dermatitis. Er zijn geringe afwijkingen in het bloedbeeld: 
lymphocytose, anaemie en eosinofi lie. In vierde zomer anorexie, koorts (40,0 
˚C) en kreupel aan een achterpoot. De stijgende titer en het geëxpandeerde 
antistofpatroon van de western-blot duiden op een co-infectie van B. burg-
dorferi ss en B. garinii. Herstelt na enkele dagen amoxycilline. Een maand 
later wordt tijdelijk een systolische hartruis waargenomen aan het linker hart. 
De titer daalt naar lage waarden en blijft gedurende het verdere leven laag, 
ondanks herhaalde tekeninfestatie. Het gewijzigde antigeenpatroon duidt nu 
op beschermende immuniteit. Er zijn nooit antistoffen waargenomen tegen 
het IR6-antigeen. In het negende jaar ontstaat een othaematoma en is infectie 
met A. phagocytophylum vastgesteld. De huidige gegevens rechtvaardigen de 
conclusie dat het immuunsysteem op jonge leeftijd een actieve infectie van 
Borrelia-bacteriën heeft geëlimineerd en blijvende bescherming tegen nieuwe 
infecties heeft opgebouwd. 

cohort nummer 47; Schotse terrier, reu
Het hondje verliest levenslang spoelwormen ondanks regelmatige ontwormin-
gen. In het derde en vierde jaar wordt voor oppervlakkige pyodermie behan-
deld. Het vijfde jaar anorexie, 40,9 ºC koorts en longembolie, nefritis en hepa-
titis. In het bloed leucocytose met staafkernigen en eosinofi lie. Na twee dagen 
behandeling met amoxicilline is de temperatuur normaal en eet de hond, maar 
het bloed blijft in de urine. Histologie: acute hepatitis en chronische cystitis. 
In de lever is het DNA van B. burgdorferi ss aangetroffen en western-blot 
toont ook actieve infectie met B. garinii. Er worden geen antistoffen waar-
genomen tegen IR6-antigeen. Na het vijfde jaar daalt de titer en deze blijft 
gedurende het verdere leven laag, ondanks regelmatige tekeninfestatie in de 
zomer. In het twaalfde jaar is de hond extreem pijnlijk aan de schouderspie-
ren en wordt DNA van A. phagocytophylum in het bloed aangetoond. Daarna 
een paradontitis met uitgebreide kaaknecrose en bij nierfalen in veertiende 
jaar euthanasie. De huidige gegevens rechtvaardigen de conclusie dat het im-
muunsysteem verscheidene opportunistische infecties inclusief Borrelia niet 
zou hebben kunnen elimineren zonder veterinaire interventie.

cohort nummer 33; Berner sennenhond, reu
Op een leeftijd van vier maanden pijn aan linker elleboog. Zal later vaker ten ge-
volge van artrose kreupelheid vertonen aan deze elleboog maar zal ook aan andere 
gewrichten pijnlijk zijn. Eind tweede jaar hevige conjunctivitis. In het vierde jaar 
anorexia en stomatitis, geen koorts maar een neutropenie met staafkernigen en 
lichte eosinofi lie. Hierna wordt een zeer sterke stijging van de titer gezien. Ook 
specifi eke en bactericide antistoffen tegen B. afzelii en het IR6-antigeen zijn vanaf 
dit moment blijvend aanwezig. In het vijfde jaar is de hond sloom, heeft pyoderma 
rondom een tekenbeet op de kreupele rechter achterpoot. Episodisch worden in het 
verdere leven aanvallen van malaise en kreupelheden gezien, mogelijk ten gevolge 
van uiteenlopende aandoeningen: prostatitis, spondylose en nefritis. Histologie van 
de nier vertoonde een MPGN die vaak optreedt bij een chronische infectie. Evenwel 
is bij deze hond nooit koorts gemeten. Kreupelheid bij Berner sennenhonden is een 
algemeen verschijnsel en maakt dat de relatie met borreliose moeilijk is te bewijzen. 
De specifi eke antistof en het IR6-antigeen maken de relatie waarschijnlijk.

Figuur 2. Serologische dynamiek bij vier honden uit het prospectief cohortonderzoek die verdacht zijn van borreliose. Verdenking op grond van de gedefi ni-
eerde klinische diagnose malaise/koorts (blauw) gevolgd door kreupelheid (rood), aangegeven met een staafdiagram. De hoogte in vijf klassen (gerelateerd 
aan koorts, betrokkenheid van organen, afwijkende bloedwaarden et cetera) geeft de ernst van de klacht op dat moment aan. Op de y-as de IgG-titer in het 
serum. Op de x-as de leeftijd tot negen jaar en per kwartaal. 
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10 procent van de sera afkomstig van borreliose verdachte 
honden een zodanige IgG-titer tegen Borrelia (whole cell 
ELISA � 1/320) dat een recente infectie wordt aangetoond. 
Dit geeft aan dat de klinische verdenking achteraf vaak on-
terecht geweest is. Bij het Berner sennenras blijkt echter 
40 procent een duidelijke titer te hebben. 

Prospectief cohortonderzoek
Vanaf het begin van de negentiger jaren hebben wij een pros-
pectief cohortonderzoek gedaan bij pups en jonge honden 
(n=45) en bij oudere honden (n=40). Gedurende vijf jaar wer-
den om de drie maanden de gezondheidstoestand en de Bor-
relia-antistoftiter in het serum bepaald (3,9). Het betrof 
 honden die werden uitgelaten in bossen van de Brabantse 
Kempen en daar jaarlijks tientallen teken opliepen vanwege 
het indertijd ontbreken van effectieve tekenpreventie. De 
pups en jonge honden vertoonden allemaal een seroconversie 
in hun eerste tekenseizoen. De oudere honden hadden zonder 
uitzondering een anti-Borrelia-titer in het tekenseizoen (april 
tot en met oktober). Klinische verdenking voor borreliose 
was gebaseerd op het optreden van niet traumatische of dege-
neratieve kreupelheid met malaise (koorts, sloom, anorexie) 
onder uitsluiting van andere oorzaken. Deze combinatie van 
symptomen werd waargenomen bij 24 van de 85 honden, 
waarvan 15 ook hoge koorts ontwikkelden. Deze 24 honden 
hadden op 3 na (87,5 procent van de gevallen) een zeer hoge 
titer anti-Borrelia IgG (�1/2560). De hoge titer hield meer-
dere seizoenen aan en viel samen met klinische episoden. Bij 
de 61 niet verdachte honden, zonder de combinatie van koorts 
en kreupelheid, werd de hoge titer waargenomen bij slechts 
10 honden (16,3 procent) en dan nog tijdelijk (tabel 1). De 
uitgebreide humorale respons van vermeende patiënten bleek 
ook uit een grotere diversiteit aan herkende antigenen in de 
Western-blot (9). De vermeende patiënten reageerden dus be-
duidend anders op de infectie dan de niet-patiënten. Ook in 
de VS werd de associatie van hoge titer en klinische symp-
tomen al vroeg in het Borrelia-onderzoek geconstateerd (10). 
Uit onderzoek aan een aantal orgaanweefsels met behulp van 
PCR bleek dat bij de vermeende patiënten vaker Borrelia-
DNA aantoonbaar was dan bij niet-patiënten (11).

Variatie in het antistoffenpatroon in de tijd
In bovengenoemd prospectief cohortonderzoek konden 
 enkele honden levenslang gevolgd worden. Dit maakt het 
mogelijk de ontwikkeling van het ziekteproces (symptomato-
logie) en de ontwikkeling van antistoffen te volgen (fi guur 2). 
Sommige honden vertoonden sterk fl uctuerende titers en 
 hadden dienovereenkomstig intermitterende klachten (zie 
 fi guur 2, cohort 14). Honden met slechts één episode van 
koorts en kreupelheid laten na de kreupelheidperiode een 

 dalende titer zien, die afneemt tot zeer lage waarden. Gelijk-
tijdig vindt een verandering plaats in het antistofpatroon in de 
Western-blot (9). Dit impliceert dat de genoemde honden de 
bacterie  hebben geëlimineerd en een beschermende immuni-
teit hebben opgebouwd. Ondanks de daarna jaarlijks terugke-
rende hevige tekeninfestatie blijven deze honden de lage titer 
 houden (zie fi guur 2, cohorten 28 en 47). Bij de chronisch 
 zieke honden blijft de titer levenslang hoog. Deze chronisch 
zieke honden hebben verscheidene keren een antibioticum-
kuur van vier weken gekregen maar houden niettemin een 
hoge  titer en recidiverende klachten (zie fi guur 2, cohort 33). 
De bacterie ontloopt zowel het immuunsysteem als de anti-
bioticumkuur en persisteert kennelijk, zoals ook is gebleken 
in het experimenteel onderzoek. 
Verder is meer recent duidelijk geworden dat tijdens de persi-
sterende fase het zogenaamde IR6-antigeen in hoge mate tot 
expressie wordt gebracht op de buitenmembraan van de bacte-
rie (12,13). Dit wordt bevestigd doordat het in sommige geval-
len mogelijk blijkt om door middel van een langdurige anti-
bioticumkuur (in de orde van grootte van een tot drie maanden) 
de antistoffen tegen IR6 te laten verdwijnen en ook de klini-
sche klachten (14). Deze antistoffen zijn te bepalen met een 
commercieel verkrijgbare test, de zogenaamde C6-test. Een 
positieve uitslag geeft aan dat de bacterie persisterend in de 
hond aanwezig is (15). Een negatieve uitslag sluit dat echter 
vooralsnog niet uit. Achteraf blijkt dat van de 85 honden in het 
prospectief cohortonderzoek slechts 4 honden positief zijn in 
de C6-test. Zij blijken deel uit te maken van de groep van 
24 vermeende borreliosehonden (tabel 1). 
Op basis van deze C6-test, gebaseerd op Amerikaanse Borre-
lia-stammen, zou dus bij 4 van de 85 (4,5 procent) ooit 
 geïnfecteerde honden de bacterie persisteren en chronische 
borreliose tot ontwikkeling komen. Een voorbeeld van een 
dergelijke casus is cohort 33 in fi guur 2, waarbij de C6-test le-
venslang een positieve uitslag bleef geven. Casusvoorbeelden 
van de twintig andere vermeende borreliosehonden met hoge 
IgG-titers en een negatieve uitslag voor de C6-test zijn de an-
dere drie honden in fi guur 2. Het lijkt nu duidelijk dat de 
imuunrespons op een Borrelia-infectie van meerdere factoren 
afhankelijk zou kunnen zijn: de tekenbelasting en daarmee de 
infectiedosis en -frequentie, en de betrokken combinaties van 
Borrelia-soorten (16). Niet in de laatste plaats is naast de ver-
kregen immunosuppressie ook een mogelijk aangeboren ge-
voeligheid van de individuele hond belangrijk voor de ont-
wikkeling van borreliose.   

Mogelijk rasgebonden predispositie
De vier C6-positieve honden met chronische borreliose  waren 
een bastaardhond, een Tatra- en twee Berner sennenhonden; 
zij hadden episodisch malaise, koorts en kreupelheid. Lang-

 Whole cell Elisa   IR 6 Elisa Western blot  
 titer 1/320 -1/1280 a titer ≥ 1/2560  3DX- C6 snap test aantal bandjes gem. (n=10)  
Symptomatisch  24 / 24 100% 21 / 24 88% b  4  / 24 17% d 16,1 e   
Asymptomatisch  61 / 61 100% 10 / 61 16% c  0  / 61  0% 4,3  

a: titer vanaf 1/320 is positief en duidt op recente infectie   
b: titer van 1/2560 of hoger wordt in de symptomatische groep meerdere kwartalen gemeten.  
c: titer van 1/2560 of hoger wordt in de asymptomatische groep slechts in een kwartaal gemeten. (verschil tussen b en c is signifi cant �2 P < 0.0001).
d: de C6 test is alleen positief bij hoge aanhoudende titers bij een klein deel van de symptomatische honden en niet bij asymptomatische (verschil is signifi cant �2 P = 0.001).
e: Bepaalde specifi eke antigenen gemeten in de Western-blot zijn uitsluitend bij symptomatische honden aanwezig   

Tabel 1. De serologische parameters van honden met een vermeende klinische Borrelia-infectie (symptomatisch: malaise/koorts gevolgd door een episode 
van kreupelheid) zijn anders dan bij honden met infectie zonder kliniek (asymptomatisch). De resultaten suggereren dat honden met klinische borreliose 
een grotere diversiteit aan antistoffen produceren in een grotere kwantiteit (titer �1/2560) en gedurende langere tijd dan niet klinische honden. 
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durige en herhaalde antibioticumkuren gaven geen verlaging 
van de antistoffen in de C6-test of van de IgG-titer. Buiten het 
cohortonderzoek worden ook bij andere honden langdurig 
anti stoffen tegen C6 aangetoond samen met een hoge titer. 
Dat gebeurt vooral bij meerdere Berner sennenhonden, maar 
ook bij andere rassen en bastaardhonden. Deze honden heb-
ben alle hetzelfde ziektebeeld: herhaalde episoden van malai-
se met koorts en recidiverende onduidelijke kreupelheden. Bij 
andere rassen dan het Berner sennenras worden na langdurige 
antibioticumkuren echter geen recidieven meer waargenomen 
en zijn de antistoffen tegen C6 verdwenen. De verdwijning 
van anti-C6 gaat altijd gepaard met een sterke verlaging van 
de zeer hoge IgG-titer tegen Borrelia. 
Bij meerdere Berner sennenhonden is de gezondheidsstatus 
levenslang gevolgd. De honden hadden door de hevige teken-
infestatie in de eerste jaren van het leven overeenkomstig de 
verwachting een matig hoge titer vanwege de regelmatige 
herinfecties. Na twee tot vier jaar traden de  eerste sympto-
men op, steeg de IgG-titer en ontwikkelden zich eveneens an-
tistoffen tegen C6. De antistoffen bleven het leven lang met 
een hoge titer aanwezig, ondanks herhaalde kuren met anti-
biotica (vergelijkbaar met de casus, cohort 33 in fi guur 2). 
Fatale neoplasieën ontwikkelden zich op een leeftijd van zes 
tot elf jaar. Bij deze honden ging de chronische Borrelia-
 infectie gepaard met een niet fatale membrano prolife ratieve 
glomerulonefritis (MPGN). Een familiair voor komende fata-
le MPGN bij Berner sennenhonden blijkt ook gepaard te gaan 
met hoge titers tegen Borrelia (17). In de VS is een vergelijk-
bare MPGN beschreven bij retrievers en het wordt bij positie-
ve serologie aangeraden te testen op microalbuminurie en 
eventueel antibiotica te geven (18,19).

Diagnostiek en therapie
De opname van borreliose in de differentieeldiagnoselijst zou 
een afgewogen klinische verdenking moeten zijn, gebaseerd 
op de huidige kennis uit Europa maar ook op die uit Amerika 
(20,21). Bij jongere honden kan verdenking ontstaan bij 
 onbegrepen malaise (die veelal gepaard gaat met koorts) en 
onbegrepen kreupelheid gelijktijdig of enkele weken later. 
Daarbij dient de waarschijnlijkheid van de verdenking in acht 
genomen te worden. Is er geen andere infectie of neoplasie 
die de algehele malaise verklaart? Lijkt de kreupelheid inder-
daad van infectieuze aard? Komt de hond frequent in aan-
raking met teken? Een enkele teek is geen reden de ver-
denking aan te houden, eerder een reden voor verwerping 
ervan. Bij oudere honden kan een onbegrepen hepatitis en/of 
nefropathie, na uitsluiting van andere oorzaken, reden zijn 
voor verdenking. Ook het ras van de patiënt kan de verden-
king versterken. De Berner sennenhonden lijken in hoge mate 
gevoelig (fi guur 3), de retrievers waarschijnlijk in mindere 
mate. Bij staande jachthonden lijkt de ziekte nauwelijks voor 
te komen.
Bij een afgewogen klinische verdenking is serologisch onder-
zoek geïndiceerd, indien mogelijk minstens twee keer. Indien 
de titer hoog is (> 1/2560 bij VMDC) dan wordt borreliose 
aannemelijk. Bij titers van 1/320, 1/640 en in mindere mate 
1/1280 hebben de symptomen naar alle waarschijnlijkheid 
een andere oorzaak en is de infectie met Borrelia zeer waar-
schijnlijk (nog) subklinisch. Lagere titers betekenen dat er op 
dat moment geen infectie meer is. 
Tegenwoordig is de reactie tegen het IR6-antigeen een ge-
makkelijk te interpreteren serologische volgstap (C6-test). Is 
de C6-test positief, dan is de bacterie persisterend in de hond 

aanwezig en is een chronische borreliose zeer waarschijnlijk. 
Als de diagnose borreliose aannemelijk is, valt een antibio-
ticumkuur te overwegen. De eerste keus is eenmaal daags 
10 mg/kg doxycycline oraal gedurende tien dagen direct aan 
het begin van een symptomatische episode. Als daarna een 
recidief optreedt kan men eventueel voor een doxycycline-
kuur van zes weken worden gekozen. Doxycycline heeft als 
voordeel dat het ook intracellulair actief is en ook werkzaam 
is tegen Anaplasma phagocytophylum, die een enkele keer 
kan optreden als faciliterende co-infectie. 

Conclusies en advies 
Over een Borrelia-infectie bij honden bestaat nog veel ondui-
delijkheid. Niettemin kunnen we de conclusie trekken dat 
borreliose (ziekte ten gevolge van een Borrelia-infectie) ook 
in Nederland bij de hond kan voorkomen, zij het met een zeer 
lage prevalentie. Per individueel geval moet een afweging 
worden gemaakt voor vervolgonderzoek, maar een absoluut 
zekere diagnose is niet te stellen. 
De klinische diagnose borreliose kan worden gesteld door bij 
honden met malaise (vaak met koorts) gevolgd door kreupel-
heid andere oorzaken voor deze aspecifi eke symptomen uit te 
sluiten. Verdere onderbouwing vindt plaats door middel van 
serologisch onderzoek, waarbij op het VMDC de whole cell 
ELISA onderscheidend blijkt te zijn. Als de ELISA resulteert 
in een zeer hoge IgG-titer (�1/2560) kan er sprake zijn van 
borreliose. Een eventuele tweede, versterkende stap in de se-
rologie is de C6-bepaling; een combinatie van een zeer hoge 
titer en een positieve C6-test duidt op een actieve persisteren-
de infectie. Dit leidt tot de minst onzekere diagnose. Thera-
peutisch blijkt een tiendaagse kuur doxycycline verbetering te 
geven. Voorlopig is vaccinatie geen optie, aangezien de mono-
valente vaccinatie zoals die in de Verenigde Staten wordt toe-
gepast, hier naar verwachting niet dezelfde beschermende 
werking zal geven, vanwege de aanwezigheid van meerdere 
infecterende Borrelia-soorten in Europa (22). Chemische pre-
ventie van tekeninfestatie reduceert de infectiekans aanzien-
lijk en regelmatige controle op teken en het  vermijden van te-
kendichte gebieden zijn en blijven aanbevelenswaardig.

Figuur 3. Berner sennenhonden lijken in hoge mate gevoelig te zijn voor 
Borrelia-infecties. Gezamenlijk werden deze vier honden dagelijks in de 
bossen uitgelaten. Bij drie honden werd jarenlang een zeer hoge IgG-titer 
en een aanhoudend positieve C6-test waargenomen. Het is opmerkelijk 
dat bij één hond de IgG-titer zeer laag bleef en ook de C6-test negatief 
bleef. 
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Voor 
de praktijk

Noot: als C6-test werd gebruikt: SNAP-3Dx heartworm, 
Erhlichia canis, Borrelia burgdorferi test, IDEXX.
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